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Jak co roku, na przełomie kwietnia i maja,
wraz ze wzrostem temperatury za oknem, rośnie
tem peratura w gimnazjach i szkołach ponadgim-
nazjalnych. Związana oczywiście z egzaminami.
Na pierwszy ogień już poszli gimnazjaliści. W
Olsztynku w dniach 21-23 kwietnia w szranki z
egzaminem gimnazjalnym stanęło w sumie 139
uczniów z dwóch naszych gimnazjów. Dzień pier-
wszy stał pod znakiem przedmiotów humanisty-
cznych, drugi matematyczno-przyrodniczych, a
trzeciego dnia, na deser był język obcy.

Maturzyści swój egzamin dojrzałości mają
dopiero przed sobą. Kiedy większość z nas będzie
cieszyła się pierwszym majowym weekendem,
abiturientów czeka ostatnia szansa na utrwalenie,
a niektórych gorączkowe rozpoczęcie nauki tego,
co nauczyciele wpajali im przez ostatnie lata.
Pierwszy egzamin już 4 maja! 

W naszych szkołach średnich swoją wiedzę
sprawdzi 98 osób, zarówno z I Liceum Ogólnok-
ształcącego, Technikum Hotelarsko-Gastronom-
icznego jak i Uzupełniającego Liceum Dla Do -
rosłych. Poza obowiązkowymi: językiem polskim,
matematyką i językiem obcym uczniowie zdawać
będą wybrany przedmiot dodatkowy. Najchętniej
wybieranym językiem obcym jest angielski, a
wśród pozostałych przedmiotów prym wiedzie
ge ografia i biologia.

Za wszystkich zdających 
trzymamy redakcyjne kciuki! 

CZY OLSZTYNEK ZDA EGZAMIN !
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- dźwig 28T,
- podnośnik   koszowy - 18m

Cieśla Robert

tel. 7 1-363-5259
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Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości oby-

watela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bez-
piecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwal-
ifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić
sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą
elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP

oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość
załatwiania części  spraw urzędowych bez wychodzenia z  domu. Do
założenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty. 

Załóż konto na www.epuap.gov.pl • złóż i wyślij wniosek o profil
zaufany  • udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie
• uzyskaj profil zaufany 

Gdzie wykorzystasz profil zaufany?

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?
- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w

przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi
podpisu elektronicznego,

- jest bezpłatny,
- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
- umożliwia składanie oświadczeń woli.

Co to jest ePUAP?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji  Publicznej

(www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu
obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych
drogą elektroniczną. To alternatywa dla papierowej administracji. Sys-
tem ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez
internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca
(dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) –
sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami
Polski.

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP?
- nadanie numeru adresowego nieruchomości
- złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieru-

chomości
- deklarację na podatek : leśny, rolny od nieruchomości
- deklarację na podatek od środków transportowych
- zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi
- i wiele innych spraw. Sprawdź sam!

W ramach projektu zostanie także utworzony portal e-usług budże-
towych, który będzie umożliwiał m.in.:
- wgląd w stan rozliczeń podatnika (bieżąca aktualizacja danych),
- rozliczanie wszelkich podatków i opłat na rzecz gminy Olsztynek,
- dostęp do danych 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu,
- dokonywanie płatności przez Internet (e-płatności).

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA

PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA 
Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

Partnerami projektu są:
Miasto Ełk, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Morąg, Gmina

Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Kętrzyn.
Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Prio-

rytetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1  Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ OLSZTYNKA INFORMUJE
Gmina Olsztynek realizuje projekt  „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”,  który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-adminis-

tracji  w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości  spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań
wśród mieszkańców gminy. 

W ramach projektu  został otworzony  
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Siedziba: Urząd Miejski w Olsztynku, pok.  nr 2 (parter), 11-015 Olsztynek.
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Dzień przedsiębiorczoś-
ci to program skierowany
do uczniów szkół ponadgim -
nazjalnych, organizowany
za pośrednictwem interne-
tu. Jest projektem sprzyja-
jącym podejmowaniu
przez młodych ludzi traf -
nych decyzji w planowaniu
dalszej drogi edukacyjnej i
za wodowej.

Poprzez udział w progra -
mie uczniowie mieli możli-
wość:
- odbycia kilkugodzinnych
praktyk w wybranym miejs-
cu pracy,
- zweryfikowania swoich
wyobrażeń o wymarzonym
zawodzie,
- pozyskania informacji o

wykształceniu, umiejętnoś-
ciach czy predyspozycjach
niezbędnych do wykonywa-
nia danego zawodu,
- doświadczenia związku
pomiędzy wykształceniem,
a karierą zawodową,
- zapoznania się z organiza-
cją i zarządzaniem firmą.

Dotychczas w poprzed-
nich edycjach projektu
udział wzięło blisko 6 mln
uczniów w 555 szkołach w
Polsce, w tym w wojew-
ództwie Warmińsko – Ma -
zurskim 33 szkoły.

Dzień Przedsiębiorczoś-
ci jest objęty honorowym
patronatem Prezydenta
RP Bronisława Ko mo row -
skiego.

26 marca Urząd Miejski gościł 3 uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku. Miało to
związek z 12 edycją Dnia Przedsiębiorczości. Praktyki odbywały się min. w admini-
stracji publicznej, samorządowej, służbach mundurowych, ośrodkach kultury, kance-
lariach itp.

18 marca odbyło się spotkanie
Polskiej Krajowej Sieci Miast
Citta slow. 

Sieć zrzesza w tej chwili już
piętnaście miejscowości z terenu
województwa warmińsko-ma zur -
skiego oraz cztery spoza wojew-
ództwa. Członkiem wspierającym
Polskiej Krajowej Sieci Miast Cit-
taslow jest Samorząd Województ-
wa Warmińsko-Mazurskiego.  Pol-
ska sieć jest drugą co do wielkoś-
ci, po włoskiej. Na ukończeniu
procedury certyfikacyjnej są Bar-
toszyce i Prudnik z województwa
opolskiego. O członkostwo pre-
tendują także Działdowo,
Lidzbark i Orneta.

Wybrano nowy skład Komitetu
Koordynującego czyli władz Pol-
skiej Krajowej Sieci Miast Cit-

taslow. W jego skład weszli bur-
mistrzowie czterech miast założy-
cielskich: Lidzbarka War miń skie -
go, Biskupca, Bisztynka i Reszla
oraz Kalet, Olsztynka, Nowego
Miasta Lubawskiego  i Nidzicy. 

Przewodniczącym Polskiej
Sieci Cittaslow wybrany został
jednogłośnie Burmistrz Olsztynka,
Artur Wrochna.

Polska Sieć Cittaslow za re ko -
men dowała także swoich przed-
stawicieli do władz międzynaro-
dowych Cittaslow: na wiceprze-
wodniczącego – Burmistrza Olsz-
tynka Artura Wroch nę, na człon-
ka Międzynaro do wego Komitetu
Koordynują cego – Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego, Jacka
Wiś nio wskiego, na członka Rady
Gwa rantów (komisji rewizyjnej)

–Burmistrza Kalet, Klaudiusza
Kandzię.

Podjęto również uchwałę o
założeniu Stowarzyszenia „Polskie
Miasta Cittaslow.” Pozwoli to na

realizację wspólnych projektów
związanych z rozwojem miast, w
głównej mierze ze środków uni-
jnych w nowym okresie progra -
mo wania.

12 edycja Dnia 
Przedsiębiorczości w Polsce

Polska Sieć Cittaslow

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 
519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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Dotychczasowe życie za wo -
dowe i osobiste toczące się w za -
wrotnym tempie, gdzie trudno
sprostać codziennym obowiąz -
kom i wyzwaniom zmienia zu -
pełnie nurt rzeki… i w końcu jest
czas na odpoczynek, czas dla sie -
bie i na realizacje swoich zaintere-
sowań.

Jak wynika z badań, starzenie
się jest w większym stopniu proce-
sem zachodzącym w psychice, niż
jest warunkiem biologicznym.
Waż ne jest, by włączyć osoby
starsze do systemu kształcenia us -
ta wicznego, by ludzie ci mogli
aktualizować swoją wiedzę, uczest-
niczyć w procesach zachodzących,
w środowiskach, w których żyją,

zachować i zwiększać sprawność
intelektualną, psychiczną i fizy-
czną. W wyniku starań o włącze-
nie ludzi starszych do systemu ksz-
tałcenia rozpoczęto powoływanie
tzw. Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które są najpopularniejszą
w ostatnich latach formą edukacji
ludzi starszych. Wynika to z po -
trzeby samokształcenia, poznawa-
nia środowiska, poszerzania wie -
dzy i umiejetności, wykonywania
społecznie użytecznych działań,
wypełniania czasu wolnego, a tak -
że potrzeby utrzymywania więzi
to warzyskich.

Pierwszy uniwersytet tego typu
powstał we Francji. Utworzył go w
1973 roku profesor nauk spo łecz -

nych Pierre Vellas. Wkrótce
zaczęły powstawać inne we
Francji i w innych krajach Europy
i świata.

W Polsce pierwszy Uniwersytet
Trzeciego Wieku powstał już w lat-
ach 70, a dokładnie w 1975 roku
w Warszawie. Pomysłodawcą jego
utworzenia była prof. Halina
Szwarz. Uniwersytet działa do dziś
i liczy sobie około 1120 członków.

Obecnie w Polsce działa blisko
110 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które łącznie zrzeszają 25
tysięcy słuchaczy. 

Celem działania UTW jest po -
pra wa jakości życia osób star -
szych, ich aktywizacja, a także wy -
korzystanie  potencjału, wiedzy,
umiejętności i doświadczenia ży -
cio wego dla rozwoju gospodar-
czego i społecznego kraju. Idea
tego rodzaju organizacji skupia się
m.in. w obszarach:
- upowszechniania inicjatyw eduka-
cyjnych,

- aktywizacji intelektualnej, psy-
chicznej, społecznej i fizycznej osób
starszych,
- poszerzania wiedzy i umiejętności
seniorów,
- ułatwiania kontaktów z instytucja-
mi takimi jak służba zdrowia,
ośrodki kultury, ośrodkami rehabili-
tacyjne i itp.,
- angażowania słuchaczy do akty-
wności na rzecz otaczającego ich
środowiska,
-  podtrzymywania więzi
społecznych i komunikacji między-
ludzkiej wśród seniorów.

Społecznicy rozpoczęli  już
prace na projektem statutu, który
będzie uchwalony na zwołanym
zebraniu założycielskim.  UTW w
Olszt ynku uzyska osobowość
prawną z chwilą wpisania do Kra-
jowego Rejestru Sądowego.

Życzymy powodzenia 
i wytrwałości

OLSZTYNEK BĘDZIE MIAŁ SWÓJ
UNWERSYTET

Celem konkursu było wyłonienie anima-
torów i animatorek "Orlików", którzy uzyskali
dofinansowanie zadań realizowanych na
„Orlikach” ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.

Gmina zgłosiła na każdy z „Orlików” po 2
ani matorów wybranych w drodze konkursu.
- „Orlik” ul. Ostródzka: Zbigniewa Serowiń -
skiego i Adama Wyszyńskiego,
- „Orlik” przy ul.  Górnej: Zdzisława
Dzięgielewskiego i Piotra Podhajnego.

Animatorzy - w okresie od 1marca do 30
listopada br. - co miesiąc będą realizowali po
80 godz. zajęć wg harmonogramów za mie sz -
czanych na stronie naszorlik.pl.

W tym roku rolę operatora krajowego tego
pro gramu  pełni Fundacja Rozwoju Kultury
Fizy cznej w Pucku. Udział gminy polega na
zapewnieniu możliwości korzystania z obiek-
tów „Orlik” oraz dofinansowaniu 50% wyna-
grodzeń animatorów.

Gmina przystąpiła również do II edycji
rządowego programu „Multisport”. Program
skierowany jest do uczniów kl. IV-VI szkół pod-
stawowych i polega na prowadzeniu zajęć
sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

Celem programu jest upowszechnianie
postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych
poprzez aktywność ruchową zbieżną z rozwo-
jem biologicznym, nastawioną głównie na
wszechstronny i harmonijny rozwój oraz
zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu
szkolnego do klubów sportowych i wdrożenie
do współzawodnictwa. Jednak kluczowym

zadanie sportu dla dzieci i młodzieży jest kształ-
towanie postaw obywatelskich, kreowanie
postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim
wychowanie przez sport.

Zajęcia prowadzone są w różnych blokach
tematycznych. Pierwszy dotyczy metodycznych
podstaw upowszechniania lekkiej atletyki, gim-
nastyki i sportów walki.  Druga kategoria to gry
i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe (piłka
nożna, ręczna, siatkowa, koszykówka). Ostatni
blok obejmuje sporty charakterystyczne dla
regionu z lokalnymi tradycjami oraz sporty
sezonowe.

W celu realizacji programu gmina podpisała
umowę w sprawie współdziałania z
Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu w
Olsztynie – operatorem wojewódzkim.

Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego zostało zapewnione finansowanie
wynagrodzeń dla animatorów 2 grup liczących
po 20 uczniów.

Animatorami zostali Maria Gronkiewicz i
Paweł Puczek, którzy rozpoczęli już realizację
zajęć (marzec – grudzień br.) wg podręcznika
Multisport.

Zajęcia dla każdej z grup odbywają się 3
razy w tygodniu po 1,5 godz.  na „Orliku” przy
ul. Ostródzkiej oraz na innych obiektach
sportowych Gminy Olsztynek. Udostępnienie
obiektów sportowych jest udziałem naszej
Gminy w tym programie.

W pierwszej dekadzie kwietnia odbyło się drugie spotkanie
organizacyjne dotyczące założenia Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Olsztynku.  

Ruszyła kolejna II edycja programów 
"Animator Moje Boisko - Orlik 2012" i "Multisport" 

Gmina Olsztynek po raz kolejny przystąpiła  do konkursu „Animator - Moje Boisko Orlik
2012”, dedykowanego dla jednostek samorządu terytorialnego będących właścicielami
obiektów sportowych wybudowanych w ramach projektu „Moje Boisko - Orlik 2012”. 



Gall Anonim pisał w swoich
„Kronikach”, że piwo podawano
podczas postrzyżyn w domu Piasta.
Miłośnikiem piwa był też pierwszy
polski król – Bolesław Chrobry. Na
zachodzie Europy umiejętność
wyrobu piwa przynieśli Celtowie
zwani też Galami. Ludy mongolskie
poprzez najazdy na Europę przy-
czyniły się do rozpowszechnienia
chmielu. Jego najlepsze odmiany
uprawiano później w Czechach.

Największy rozwój sztuki wa rze -
nia piwa nastąpił w średniowieczu,
dzięki klasztorom i braciom zakon-
nym. Mnisi mogli pić piwo również
w czasie postu, otrzymali też przy-
wileje feudalne na wyłączność jego
produkcji. Klasztory zmieniły się w
przedsiębiorstwa browarnicze pro-
dukujące coraz lepsze piwo, które
służyło coraz większej liczbie ludzi
jako źródło pożywienia i siły. Ważną
rolę w warzeniu piwa odegrali za -
konnicy z Irlandii, a święty Patryk
stał się nawet symbolem złocistego
trunku w tym kraju. 

Spożycie piwa szybko rosło i
klasztorna produkcja już nie była w
stanie zaspokoić popytu. Na
przełomie XIII i XIV wieku władcy
feudalni, korzystając ze swoich przy-
wilejów, nadawali miastom prawo
warzenia piwa. W XVI wieku zaczęła
natomiast dominować produkcja
browarów folwarcznych, stając się
konkurencją dla miast. Różnego ro -
dzaju napoje piwne były w
powszechnym użyciu i spożywano je
codzienni, tak jak obecnie kawę czy
herbatę. Podczas warzenia piwo
poddawane jest pasteryzacji, czyli
odkażaniu. Z tego względu picie
piwa było bezpieczniejsze od spoży-
wania wody, która w miejskich stud-
niach ulegała skażeniu. Było to
szczególnie widoczne w okresie
pojawienia się chorób zakaźnych,
szybko zauważono, że ci, którzy w
obliczu zarazy pili piwo, lepiej znosili
plagi chorób, aniżeli abstynenci się-
gający tylko po wodę ze studni.
Woda stawała się zdecydowanie bez-
pieczniejsza, gdy ją prze  gotowano i
uszlachetniono do dat kiem słodu,
chmielu oraz drożdży.

Średniowieczna technika wa -
rzenia piwa pozostała w zasadzie
niezmieniona aż do początku XIX
wieku, kiedy to browary przestały
być rzemieślniczymi manufakturami
i stały się zakładami przemysłowymi.
Do produkcji piwa potrzebny jest
słód, dawniej wyrabiany z ziaren
jęczmienia, pszenicy, żyta, owsa, a
nawet prosa lub sorgo. Ziarna tych

zbóż, oczywiście osobno, były moc-
zone w wodzie tak długo aż zaczęły
kiełkować, a skrobia zamieniła się w
cukier. Trwało to około tygodnia.
Proces kiełkowania kończył się wy -
suszeniem ziarna, najczęściej nad
ogniem w specjalnych budynkach
zwanych mielcuchami. Następnie
rozdrobniony słód wrzucano do
kadzi zaciernej i zalewano ciepłą
wodą. W ten sposób powstawała
tzw. brzeczka, czyli roztwór sło -
dowych cukrów. Do brzeczki do -
dawano szyszki chmielowe dla po -
prawienia smaku (pierwszy przekaz
pisany o użyciu chmielu do wyrobu
piwa pochodzi z XII wieku z Nie -
miec) i podgrzewano przez okres
kilku godzin. Warzenie brzeczki
słodowej miało zapobiec niepożą-
danej, dzikiej fermentacji oraz po -
wodowało połączenie słodyczy brze -
czki z goryczą chmielu co nadawało
piwu specyficzny aromat i smaku.
Kolejne etapy powstawania piwa to
fermentacja z dodatkiem drożdży i
leżakowanie, czyli  dojrzewanie
napoju piwnego w drewnianych
beczkach. Produkcja dobrego piwa
wymagała czasu i dużych umiejęt-
ności piwowarów, ale naj ważniejsze
czynniki to odpowiedni surowiec do
wyrobu słodu, wysokiej klasy szyszki
chmielowe i dobrej jakości woda.

Przez setki lat produkcja i sprze -
daż piwa oraz innych napojów alko-
holowych odgrywała ważną rolę w
życiu gospodarczym miast. Piwo,
uważane za jeden z podstawowych
produktów spożywczych, było w po -
wszechnym spożyciu przez nie mal
wszystkie warstwy społeczne. W
Olsztynku właściwie od początku ist-
nienia miasta funkcjonowały browar
i słodownia. Początkowo browar
miejski istniał prawdopodobnie
obok ratusza, zaś słodownie były
zlokalizowane na przedmieściach,
poza murami miejskimi. Nie wolno
było wytwarzać piwa w domu oraz
bez zapłacenia odpowiedniego
podatku zwanego akcyzą. Ilość pro-
dukowanego piwa była miernikiem
zamożności miasta i podstawą opo-
datkowania. Inwentarze miejskie z
XVI i XVII wieku wymieniają wśród
rzemieślników kilku słodowników.
Uprawnieni do warzenia i wyszynku
piwa mieszczanie, korzystający z
browaru miejskiego, wnosili do kasy
miejskiej opłatę w wysokości 5
marek rocznie. Odrębnie płacono
mielcarzowi – słodownikowi, zatrud-
nionemu na etacie. Miasto pobier-
ało też opłatę za korzystanie ze
studni miejskich znajdujących się

przy browarze, jak i słodowni. Każdy
z uprawnionych ok. 50 mieszczan,
mógł przygotowywać piwo co trzy
ty godnie. Na przełomie lat
1692/1693 wytworzono w bro -
warze olsztyneckim ok. 140 tysięcy
litrów piwa. Znaczną część produkcji
przeznaczono na handel, także w
okolicznych karczmach. W tym cza-
sie browar i słodownia zlokalizo -
wane były w obrębie murów miej -
skich, pomiędzy korytem rzeczki
Jemiołówka, a murem miejskim:
bro war obok ulicy przecinającej
rynek, mielcuch (słodownia) w po -
łudniowo-wschodnim rogu miasta.  

W olsztyneckim zamku, wzniesio -
nym poza obrębem zabudowy
miejskiej, istniały browar i młyn
słodowy, w którym przygotowywano
słód na potrzeby browaru. Wspomi-
nają o tym inwentarze zamkowe z
1488 i 1516 roku. Browar zamkowy
miał być budowlą o „imponującej
wielkości”. Według informacji Maxa
Toeppena w roku 1610 przero-
biono tutaj 10 łasztów i 40 szefli
słodu. Stanowiło to około 35 200
litrów. Z półtora łaszta uzyskiwano
30 beczek ciemnego piwa najlep-
szego gatunku. Dziesięć szefli (ok.
550 litrów) słodu szło na 9 beczek
piwa zwanego rosanke, które roz-
dawano chłopom we wsiach
pańszczyźnianych w okresie żniw. W
największej ilości warzono najcień -
sze piwo dzbankowe, które sprze -
dawano w okolicznych karczmach.
We wspomnianym 1610 roku
sprzedano ponad 169 beczek piwa
za kwotę 940 grzywien. Piwo to
sprzedawano w karczmach w
Mańkach, Kurkach oraz sołtysom.
Uderzało to w interesy miasta Olsz-
tynek, które miało wyłączność na
sprzedaż swojego piwa na terenie
komornictwa.

Korzystne położenie Olsztynka
na szlaku handlowym wpływało na
rozwój miasta, zahamowany, nieste-
ty, przez wielkie pożary i epidemie.

Dopiero w połowie XIX wieku za -
czął się stopniowy rozwój gospodar-
czy tego mazurskiego miasteczka.
Konsolidacja w browarnictwie wye-
liminowała z rynku piwowarów
mieszczan. Około 1865 roku w
Olsztynku istniały dwa browary.
Jeden należał do kupca A. Grum-
bacha, drugi do E. Heina. Pierwszy
zakończył swoją produkcję w 1882
roku, drugi przeszedł w ręce Carla
W. Schoendaua i jego spadkobier-
ców. W 1912 roku właścicielem
tego browaru był Paul Mehner,
który deklarował roczną produkcję
piwa w wysokości tysiąca hek-
tolitrów. Zabudowania browaru
zlokalizowane były przy obecnej
ulicy Ostródzkiej. Oprócz produkcji
piwa Mehner posiadał rozlewnię
wody mineralnej.  W Olsztynku
sprzedawano również piwo z innych
konkurencyjnych browarów: z
Ostródy, Szczytna, a nawet Królewca.

Po zakończeniu produkcji piwa w
1925 roku, Paul Mehner w budynku
dawnego browaru prowadził
sprzedaż obcego piwa oraz fabrykę
wo dy mineralnej. W 1931 roku nie -
użytkowana i zniszczona słodownia
przy obcego ulicy Ostródzkiej 3
została przebudowana na wielo -
rodzinny budynek mieszkalny, który
stoi do chwili obecnej. W 1945 roku
Sowieci zdobyli i zniszczyli Olsz-
tynek. Wywieźli też wyposażenie z
zachowanych zakładów przemys -
łowych, w tym z dawnego browaru.
Po przejęciu władzy Polacy uru-
chomili  rozlewnię piwa i wód
gazowanych przy ulicy Stalina 35
(obecnie ul.  Generała Świer-
czewskiego). Rozlewnię przez kilka
lat prowadził M. Żbikowski. Później
działała tutaj Państwowa Rozlewnia
Piwa i Wytwórnia Wód Gazowanych
podległa centrali w Olsztynie. Dziś
tradycje piwowarskie nie są już kon-
tynuowane w Olsztynku pod żadną
postacią, a mimo to piwa nie brakuje. 

Bogumił Kuźniewski

Literatura: Płoski A., 
Browarnictwo...., Olsztyn 2009. 
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Piwne historie

Piwo towarzyszyło człowiekowi od początków cywilizacji.
Znane było na Bliskim Wschodzie, w Grecji, Rzymie, ale także na
terenie Afryki i w innych regionach zamieszkałych przez ludzi.
Pierwsi Słowianie sporządzali piwo z jęczmienia i prosa.

Browar w XVI w. Browar w XVI w. 
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Przy nieocenionej pomocy organizacyjnej
samorządu uczniowskiego poszczególne klasy IV-
VI prezentowały w formie  plakatu skojarzenia i
symbole związane z wybranym państwem. Na
plakatach mogły też znaleźć się  fotografie
zabytków czy np. sławnych postaci danego kraju.
Komisja konkursowa oceniała również przygo-
towanie klas w kategorii – krótka prezentacja
słowna związana z danym krajem. Tutaj

reprezentanci klas mogli powiedzieć kilka słówek,
przysłowie, bądź wykonać piosenkę w języku
danego kraju. Trzecia, ostatnia kategoria to
ubranie klasy w barwy narodowe wylosowanego
państwa. Klasy profesjonalnie wykonały swoje
prezentacje.  Najbardziej oryginalną prezentację
pokazała  klasa pod dowództwem wychowaw-
czyni Justyny Dąbrowskiej przedstawiając
Szwecję . Klasa VI a wykazała się oryginalnym

gitarowym wykonaniem hymnu Luksemburga
przez uczennicę Aleksandrę Obrębską. Poza tym,
niekóre klasy przygotowały bardzo ciekawe
plakaty. Klasa VI d na temat Włoch i klasa IV b
na temat Grecji. Wyniki konkursu przedstawiają
się  następująco: I miejsce zdobyła wyżej wspom-
niana klasa – IVe, II miejsce klasa prezentująca
Hiszpanię – Vb,  III miejsce - klasa , która przygo-
towała oryginalną prezentację na temat Francji –
tj. klasa IV d i IV miejsce- klasa IV a – prezentują-
ca Niemcy. Również w związku z konkursem,
uczniowie  z klas I-III stworzyli słowniczek
obrazkowy z ulubionych wyrazów w języku
niemieckim i angielskim . Rysunki dzieci, wraz z
ich podpisami w języku obcym, zostały wywies-
zone w postaci gazetki ściennej. Dodatkowo zor-
ganizowano zbiórkę na rzecz „WSPIERANIA
GŁODNYCH DZIECI Z POŁUDNIOWEGO
SUDANU” pod patronatem UNICEF. Uczniowie
wraz z rodzicami przygotowali ciasta i inne łako-
cie, ze sprzedaży  których  zebrano łącznie  ok
400  zł.  wpłacone na konto UNICEF. Wszystkim
uczestniczącym w tej akcji serdecznie dziękujemy.
Pamiętajmy, że potrzebujący są wśród nas, poma-
gajmy sobie nie tylko od święta. 

Autor:  
Anna Kaczkowska, 

nauczyciel j. angielskiego

Tegoroczny pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej został przywitany w piątek 20 marca, bo jaki uczeń
chciałby być w sobotę w szkole.W związku z „EUROPEJSKIM DNIEM JĘZYKÓW OBCYCH” przeprowadzono
konkurs „Z CZYM KOJARZY CI SIĘ WYBRANE PAŃSTWO EUROPY”. 

Dzień Wagarowicza - inaczej

Ludowe zwyczaje to nie tylko pusta symboli-
ka, zawierają one w sobie wiele mądrości, tutaj
usuwanie brudu to jednocześnie usuwanie bak-
terii powodujących wiele groźnych dla naszego
zdrowia chorób. Niewątpliwie, także poza swoim
mieszkaniem, każdy z nas chce żyć w zadbanym i
czystym otoczeniu. Niestety, nie wszyscy są
zwolennikami tego dobrego obyczaju, bowiem
zdarzają  się tacy, którzy własne śmieci wyrzucają
poza obręb swojej posesji, tym samym tworząc
tak zwane „dzikie wysypiska”. Przykro pisać o
takich zjawiskach, zważywszy, że dotyczy to
mieszkańców naszego miasta, a konkretnie eli-
tarnej, willowej enklawy przy ulicy Długosza. Zad-
bane, elegancko prezentujące się wille stwarzają
pozory, że są wizytówką kultury ich właścicieli,
jednak okazało się być  to tylko złudzeniem.
Straż miejska bowiem  ustaliła i ukarała kilku z
nich, kiedy okazało się że beztrosko i bez
skrupułów wywozili  śmieci na teren przylegający
do Domu dla Dzieci „ Nad Jaziorem”, za na sy -
pem byłego toru kolejowego. Teren ten w za -
sadzie jest niezagospodarowany, warto by radni
podjęli uchwałę o zagospodarowaniu tych
nieużytków, przeznaczając je pod budownictwo
jednorodzinne i wytyczając tam działki
budowlane. Ulica Długosza naprawdę upomina
się o taką alternatywę, bowiem dotychczas jest
zabudowana jedynie z jednej strony, a cała jej
infrastruktura jest wykorzystana w pięćdziesięciu

procentach. Także bałagan przy ulicy Słonecznej
nie najlepiej świadczy o części jej mieszkańców, a
przecie już sama nazwa ulicy zobowiązuje do
wyjątkowej o nią dbałości, dlatego też  mający
poczucie odpowiedzialności za wizerunek swojej
ulicy coraz częściej zgłaszają problemy do straży
miejskiej. 

Głośne są również sygnały niezadowolenia
mieszkańców miasta z prac porządkowych
Zakładu Oczyszczania Miasta. Oczekiwano, że
nowy prezes zdyscyplinuje załogę na rzecz
poprawy jakości oczyszczania miasta. Nie sprzą-
tane, chociaż zamiecione w „kupki ” (bo jak
inaczej to nazwać), śmieci zalegają  do następ-
nego dnia, a nawet przez weekend do poniedzi-
ałku ( zob.zdj.).  Był przypadek, że śmieci zalegały
przygotowane do usunięcia kilka tygodni  i to
przez Święta Wielkanocne. Kontenery na odpady
sortowane poustawiane są tak, żeby obsługa
miała bezproblemowy komfort ich wymiany;
śmietnik nie jest dekoracją ani reklamą miasta,
żeby był wszem widoczny, usytuowany przy chod-
niku. Wokół tych kontenerów zalegają śmieci:
papierki, folie i inne odpady, więc takie widoki
powinny nas krępować. Przecież nie chodzi o
natrętne sugerowanie powiedzenia „moje śmieci
świadczą o mnie”, chociaż jest przysłowie „pokaż
mi śmieci, a powiem ci kim jesteś”.  W dobrym
obyczaju jest, żeby kontenery stały w zaułkach, w
miejscach jak najmniej widocznych. Należy

wreszcie zdecydować się na inwestowanie w

zamykane zasieki, w których powinny znajdować

się kontenery. Stojące na chodnikach kubły na

śmieci to też kaprys i ułatwienie dla ZGK przy ich

opróżnianiu. Znane są mi miejscowości, gdzie

kubły są wystawiane na chodnik jedynie raz w

tygodniu, w umówionym terminie i natychmiast

po ich opróżnieniu wracają na teren nieru-

chomości. Taka forma dyscyplinuje służby komu-

nalne do terminowego opróżniania pojemników.

Dyscyplina swego czasu miała dobrą reputację,

obecnie traktowane jest jako pojęcie staro-

modne. Dopóki dyscyplina odnosić się będzie do

terminowej wypłaty, a nie do jakości i rzetelnej

pracy, to chodniki będą torem przeszkód. Najm-

niejsza usterka, nierówność na chodniku, powin-

ny być na bieżąco naprawiane, jak w przypadku

konieczność przyszycia urwanego guzika przy

spodniach; zamiast tego  przyjął się zwyczaj kapi-

talnych remontów poprzedzanych przetargami i

wydawania na nie ogromnych kwot. Wystarczyło-

by zaledwie dwóch pracowników, którzy na

bieżąco usuwaliby powstające usterki, nie tyko na

chodnikach i jezdniach, ale też dotyczące kratek

kanalizacyjnych, które od lat są zamulone, czy

włazów studzienek (zob. zdj.) Dla przykładu, koło

kiosku „ Ruchu” przy ulicy Chopina od zeszłego

roku przechodzące tłumy ludzi omijać muszą

takie zaniedbanie. Widać wróciły na dobre jak

Feniks stare nawyki: „ Co masz zrobić dzisiaj

zrób jutro, będziesz miał dzień wolnego” i „Praca

nie zając, nie ucieknie”.

Kazimierz Czester

Wiosenne porządki w świetle braku dobrej woli
Z nadchodzącą wiosną, z budzącą się do życia przyrodą łączy się wiele tradycji m.in topienie Marzan-
ny, ale też zwyczaj robienia wiosennych porządków. Wietrzenie i odkurzanie domów jest niewątpliwie
bardzo ważne ze względów higienicznych, w zamierzchłych czasach wierzono, że sprzątanie to
usuwanie złej energii.
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O kobietach nie tylko 8 marca

We wrześniu 1900 roku
Międzynarodowy Kongres Kobiet
w Paryżu zajął się ekonomicznymi
aspektami pracy kobiet, kodek-
sem małżeńskim i prawami pub-
licznymi kobiet. Kobiety bez żalu
żegnały XIX wiek, chociaż nad -
cho dzący wiek XX  też ich nie roz -
pieszczał.

Na początek przytoczę, jako
przykład deprecjonowania kobiet
w ogóle, opublikowanie  w 1903 r.
w Halle rozprawy „Płeć a wielkość
głowy” autorstwa lipskiego neu-
rologa Paula Juliusa Mobiusa,
który w swojej pracy starał się do -
wieść mniejszych zdolności umys -
łowych kobiet.

Mobius otrzymał od zaprzy-
jaźnionego wytwórcy kapeluszy
rozmiary głów „wybitnych klien-
tów”. Na podstawie pomiarów
600 głów mężczyzn z wyższych
warstw społecznych stwierdził, że
przeciętny obwód głowy to 57- 68
centymetrów. Natomiast pomiary
kobiecych głów rzekomo wskaza-
ły, iż najmniejsze głowy mają pro -
sty tutki i złodziejki. Największy
obwód w przypadku pań wynosił
58 centymetrów, ale miało się to
zdarzać bardzo rzadko. Tłumaczył
to faktem, że to ojciec, prawdo po -
dobnie obdarzony głową ponad-
przeciętnych rozmiarów, jest
„odpowiedzialny” za to wyjątkowe
zjawisko. Udowadniał na ilustrac-
jach  swoje wywody pisząc tak:
„Normalny mężczyzna, nawet nie -

wysoki, musi mieć obwód głowy
co najmniej 53 cm, podczas gdy
kobiecie wystarczy 51 cm. A
zatem do wykonania obowiązków
kobiety wystarczy mózg mieszczą-
cy się w obwodzie 51 cm, męż -
czyźnie zaś nie… W mózgu
mężczyzny bowiem tkwią już od
samego początku inne potenc-
jały…”. Już w 1900 roku na uko -
wiec ten wysunął tezę o „fizjolog-
icznym niedorozwoju kobiety” w
książce pod tym samym tytułem.
Z powodu mniejszych możliwości
umysłowych kobiety nadają się
tylko do „zawodu” matki, jak
pisał. Pionierska w dziedzinie
anty feminizmu była również wy -
dana  w 1903 r. książka studenta
psychologii Otto Weiningera
„Płeć i charakter”, gdzie na 600
stronach odmawia on kobietom
wszelkich zdolności i daru myślenia.

W tymże samym 1903 roku, w
grudniu, pierwszą na świecie ko -
bie tą, która otrzymała Nagrodę
Nobla w dziedzinie fizyki była
Polka Maria Skłodowska- Curie.
Ta wybitna fizyczka i chemiczka,
urodzona i wychowana w Polsce
(Królestwo Polskie), mieszkała i
pracowała we Francji. Maria Skło -
dowska przyszła na świat 7 listo -
pada 1867 roku w znanej rodzinie
nauczycielskiej w Warszawie. Tam
też rozpoczęła naukę na pensji dla
panien i ukończyła gimnazjum.
Chcąc kontynuować edukację zmu -

szona była wyjechać do Francji,
gdyż w zaborze rosyjskim stu-
diować mogli tylko mężczyźni. W
1891 roku, jako pierwsza kobieta
w historii, zdała pomyślnie egza-
miny na wydział chemii i fizyki
paryskiej Sorbony, gdzie szybko
uzyskała tytuły licencjata: naj -
pierw z fizyki, a potem matematy-
ki. Małżeństwo ze starszym o
osiem lat Piotrem Curie stanowiło
początek niezwykłego partnerst-
wa, które wkrótce zaowocowało
odkryciami o światowej doniosłoś-
ci: pierwiastków - latem 1898
roku polonu, nazwanego na cześć
ojczyzny Marii oraz radu kilka
miesięcy później. Ukoro no wa -
niem tego sukcesu była przyznana
małżonkom Marii i Piotrowi Curie
Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki.

Narodziny dwóch córek, Ireny i
Ewy, w 1897 i 1904 roku, nie przer -
wały intensywnej pracy naukowej
noblistki. Nadal współpracowała z
mężem w kierowanym przez
niego laboratorium. Nagła śmierć
męża pod kołami rozpędzonego
wozu w kwietniu 1906 roku była
dla Marii ciosem, ale stanowiła też
punkt zwrotny w jej karierze: od
tej pory całą swoją energię poś -
więciła kontynuacji prac badaw-
czych, które małżonkowie wspól-
nie podjęli. Miesiąc później, jako
następczyni męża, zaczęła wy kła -
dać na Sorbonie, uzyskując w
1908 r. tytuł profesora. Wkrótce
została powtórnie uhonorowana
Nagrodą Nobla (1911) w dzie -
dzinie chemii za wyodrębnienie
czystego radu.

Małomówna, skromna, a za ra -
zem dystyngowana uczona cie -
szyła się szacunkiem i wzbudzała
podziw w kręgach naukowych na
całym świecie. Twórca teorii
wzglę dności, Albert Einstein, który
Marię lubił i szanował, powiedział
o niej: „Pani Curie jest- ze wszyst-
kich ludzi na świecie- jedynym nie
zepsutym przez sławę czło wie -
kiem”.

Maria Skłodowska- Curie zmar -
ła 4 lipca 1934 roku w klinice w
Sallanches w Sabaudii na bia -
łaczkę spowodowaną najpraw-

dopodobniej silnym na pro mie nio -
wa niem.

Należy podkreślić jej si lny
związek z Polską. Obydwie na gro -
dy w części przeznaczyła na bada-
nia i w części na stypendia dla
uzdolnionych studentów z Polski.
Pomogła w zorganizowaniu w
1912 r. najpierw pracowni radio-
logicznej Warszawskiego To wa -
rzyst wa Naukowego, a później, w
1932 r., Instytutu Radowego w
Warszawie. Córka, Irena, po daro -
wała Polsce pamiątki po swojej
wiel kiej matce.

Maria Skłodowska - Curie uto -
ro wała drogę i otworzyła możli-
wości dla budowania pozycji kobi-
et w świecie naukowo- aka-
demickim: była pierwszą kobietą,
która otrzymała tytuł doktora
nauk ścisłych i pierwszą noblistką.
Ponadto, jako pierwsza kobieta
wykładała na paryskiej Sorbonie.
Jest pierwszą, i nadal jedyną, w
historii osobą, której osiągnięcia
dwukrotnie uhonorowano Na -
grodą Nobla i to w dwóch różnych
dziedzinach nauk przyrodniczych.
Warto podkreślić też fakt, że
Maria i Piotr Curie byli pierwszy-
mi laureatami Nagrody Nobla,
których dziecko- w osobie Ireny
Joliot- Curie – rów nież znalazło
się w gronie nob listów.  

W 1995 roku, ponad 60 lat po
śmierci, prochy naszej rodaczki i
jej męża zostały uroczyście zło -
żone w Pantheonie, narodowym
mauzoleum Francji. Została je dy -
ną kobietą pochowaną tam w do -
wód zasług na polu naukowym.
Została również odznaczona Le -
gią Honorową.

Współczesna chemia i fizyka
jądrowa swymi korzeniami tkwią
w odkryciach Marii Skłodowskiej-
Curie i jej męża. Doniosłe od kry -
cia naukowe noblistki stworzyły
nie t ylko podwaliny rozwoju
współ czesnej fizyki i chemii, ale
rów nież otworzyły wrota dla po -
stępu w takich dziedzinach jak na -
uki inżynieryjne, medycyna, biolo-
gia, czy przemysł.

P.S.
Nigdzie nie odnotowano 
rozmiaru obwodu głowy Marii
Skło dowskiej- Curie.

Stanisława Ziątek

KOBIETA Z GŁOWĄ 
– MARIA SKŁODOWSKA- CURIE

Pod koniec XIX wieku kobiety zradykalizowały swoje działania emancypacyjne. 25 marca 1888 r.
w Waszyngtonie  powstała Międzynarodowa Rada Kobiet. Wykształciły się też kierunki polityczne
ruchu kobiecego i tak : „ umiarkowane” żądały kształcenia kobiet, „radykalne”- prawa wyborczego, a
„proletariackie”- niezależności ekonomicznej.
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O HIN DEN BUR GU – TAK, A LE BEZ HIN DEN BUR GA
Up rzej mie pro szę Sza now nych Czy tel ni ków „Al bo” o za poz na nie się z mo ją

o ce ną treś ci ar ty ku łu „Fel dmar sza łek von Hin den burg nie wy god ny w Ol sztyn ku”,
któ ry u ka zał się w Ga ze cie Wy bor czej 12.03.2015 r.

W ar ty ku le tym ol sztyń scy his to ry cy p. Ra fał Bęt kow ski i p. Se bas tian Mie -
rzyń ski o raz ol szty nec ki his to ryk p. Bo gu mił Kuź niew ski u sil nie za bie ga ją o
szcze gól ne u ho no ro wa nie Pau la von Hin den bur ga w no wo pow sta ją cym Mu -
zeum Ob o zu Je niec kie go Sta lag IB i His to rii Ol sztyn ka, ja ko zas łu żo ne go dla Ol -
sztyn ka. U wa żam, że jest to wy raź na pró ba na cis ku z zew nątrz na kształt ol szty -
nec kie go mu zeum pop rzez pró bę dys kre dy to wa nia lo kal nych spo łecz ni ków pra -
cu ją cych na rzecz te goż mu zeum. Naz wa no ich dzia ła nia a nach ro nicz ny mi, a to
dla te go, że zap ro po no wa li, a by biog ra fia Pau la von Hin den bur ga zna laz ła się
tyl ko przy ek spo zyc ji Tan nen berg- Den kmal, gdyż tam zos tał po cho wa ny.

Zacz nę od te go, że Ra fał Bęt kow ski na zy wa o so by, któ re nie zga dza ją się z je -
go praw dą o Hin den bur gu, bo ma ją in ne spoj rze nie na spra wę, za kom plek sio -
ny mi pro win cju sza mi, a wcześ niej w ar ty ku le „ Kon fe ren cja”, B. Kuź niew ski- pa -
ra no i ka mi. To oz na cza, że zab rak ło ob u pa nom sen sow nych ar gu men tów, a by
pro wa dzić kul tu ral nie dys kus ję. R. Bęt kow ski i B. Kuź niew ski zde cy do wa li się
wy zy wać swo ich prze ciw ni ków. Ob yd waj uz na li, że je że li nie moż na po ko nać ich
na ar gu men ty, to trze ba znisz czyć. Wte dy o ni nie bę dą mu sie li dys ku to wać z pa -
ra no i ka mi i ty mi, któ rych wy po wie dzi za la tu ją pro win cjo nal nym za kom plek sie niem.

Ra fał Bęt kow ski wy po wia da się, cy tu ję: „Wi dać, że gdzie nieg dzie nie u mar ło
jesz cze pos trze ga nie his to rii re gio nu ro dem z głę bo kie go Pe e re lu ( …)”. Czy wy -
po wiedź ta by ła wy ra zem głę bo kie go prze myś le nia, pos łu żę się wie dzą dr Se bas -
tia na Mie rzyń skie go: „Hin den burg był nie wąt pli wie waż ną pos ta cią his to rycz ną
zwią za ną z na szym re gio nem ( …). To w Ol sztyn ku po cho wa no go po śmier ci.
(…) To w koń cu je go syn był ko men dan tem ob o zu je niec kie go w Ol sztyn ku (w
cza sie II woj ny świa to wej”. – Nie ma co, my lu dzie z głę bo kie go Pe e re lu ma my
o kaz ję zre ha bi li to wać się, chy ląc czo ło przed u ro ka mi fa szyz mu w ob o zie nie -
miec kim i wyz naw ca mi i de i ra siz mu. I właś nie ta i de a za bi ja ła lu dzi, bo o pa no -
wu jąc u mysł czło wie ka pcha ła go do wy ko ny wa nia zbrod ni czych czy nów. W ob -
o zie, któ re go ko men dan tem był syn Hin den bur ga zmar ło wie lu Po la ków z gło du
i wy cień cze nia. Nie by ło dla nich sza cun ku, bo to niż sza ra sa. Mu sie li cięż ko pra -
co wać, a by wyż sza ra sa mia ła się dob rze i by ła pew na, że w przysz łoś ci bę dzie
panować w Ty siąc let niej Rze szy. Z te go wy ni ka, że mło dy Hin den burg był wier -
nym wyz naw cą i de o lo gii fa szys tow skiej i wier nie słu żył Hit le ro wi, któ ry po u czał:
W przy ro dzie is tnie je wal ka o byt, a pra wo do zwy cięs twa ma ją tyl ko sil niej si; nie
ma mo wy o współ dzia ła niu i wspie ra niu słab szych. Pra wo na tu ry jest nie pod wa -
żal ne, sil niej si ży ją kosz tem in nych.

Na py ta nie, czy to jest ar gu ment, a by uz nać Hin den bur ga, oj ca ko men dan ta
ob o zu je niec kie go, za czo ło wą pos tać w his to rii Ol sztyn ka nie jest trud no od po -
wie dzieć. Tym bar dziej, że  or ga ni zo wa nie ob o zów kon cen tra cyj nych na le ża ło
do szcze gól nych ob o wiąz ków SS. W 1942 r. Himm ler, za zgo dą Hit le ra, za czął
wy ko rzys ty wać ob o zy ja ko źród ło pra cy nie wol ni czej. W wy ni ku po ro zu mie nia
mię dzy Himm le rem a mi nis trem spra wied li woś ci Rze szy, niek tó re ka te go rie
więź niów uz na no za „ na da ją ce się do zap ra co wa nia na śmierć”.

Po śmier ci Pau la von Hin den bur ga, je go syn, puł kow nik Os kar von Hin den -
burg, prze mó wił przez ra dio: „ Oj ciec- po wie dział Niem com- wi dział w Hit le rze
swo je go bez poś red nie go nas tęp cę, któ ry ma sta nąć na cze le pań stwa. W zgo dzie
więc z wo lą zmar łe go wzy wam wszys tkich Niem ców ob oj ga płci, a by od da li gło sy
za prze ka za niem u rzę du oj ca fuh re ro wi i kan cle rzo wi Rze szy”.

Nie u le ga wąt pli woś ci, że syn Hin den bur ga nie z bra ku chle ba zos tał ko men -
dan tem ob o zu je niec kie go, a ra czej z chę ci re a li zo wa nia za ło żeń i de i ra siz mu.

Dość od waż nie wy po wie dział się Ra fał Bęt kow ski, cy tu ję: „ Czy nam się po -
do ba, czy nie, Hin den burg był lu do wym bo ha te rem, wyz wo li cie lem Prus
Wschod nich”.

- U wa żam, że na le ży się rze czy wiś cie sza cu nek god ny je go zas ług dla na sze go
re gio nu. Dla te go też Mu zeum War mii i Ma zur w Ol szty nie, przy wspar ciu his to -
ry ka Se bas tia na Mie rzyń skie go, po win no wy gos po da ro wać miej sce na ek spo zyc -
ję in for mu ją cą o do ko na niach „na sze go” bo ha te ra lu do we go.

Zwie dza ją cy do wie dzie li by się, że :
- nie na wi dził Po la ków,
- pro wa dził zwy cięs ką woj nę na War mii i Ma zu rach, gdy ce sarz Rze szy Nie -

miec kiej wy po wie dział woj nę ca ro wi Ros ji,
- re a li zo wał za bor czą po li ty kę wschod nią ok reś la ną ja ko nie miec kie par cie na

wschód, na zie mie sło wiań skie,
- w mar cu 1918 ro ku, po zwy cięs twie bol sze wi ków w paź dzier ni ku 1917 ro -

ku, u czes tni czył w us ta la niu trak ta tu po ko jo we go w Brześ ciu; zap ro po no wał wte -
dy rzą do wi Le ni na no wy po dział ziem pol skich za bo ru ro syj skie go z du żą ko rzyś -
cią, wręcz zach łan ną, dla Nie miec,

- zos tał pre zy den tem Nie miec, gdy poz ba wio ny wła dzy ce sarz u ciekł do Ho -
lan dii ( 1918); w stycz niu 1933 r. po wie rzył Hit le ro wi u rząd kan cler ski,

- 7 sier pnia 1934 r. od był się pog rzeb Hin den bur ga, zwło ki z peł ny mi ho no -
ra mi pań stwo wy mi zło żo no w mo nu men tal nym pom ni ku Tan nen berg- Den -
kmal, wznie sio nym pod Ol sztyn kiem z o kaz ji zwy cięs twa Hin den bur ga w I woj -
nie świa to wej ( war to iść za przyk ła dem Hit le ra),

- suk ces ja po Hin den bur gu przy pad ła Hit le ro wi; syn Hin den bur ga wez wał
wszys tkich Niem ców, a by od da li gło sy w ple bis cy cie za prze ka za nie u rzę du oj ca
fuh re ro wi i kan cle rzo wi Rze szy,

- słusz nie u wa ża B. Kuź niew ski, że Hin den burg po wi nien być wspo mi na ny ja -
ko pos tać his to rycz na, po dob nie jak wspo mi na się Sta li na i Hit le ra; słusz nie,
prze cież ca la trój ka mia ła za pę dy te ry to rial ne,

- Hin den burg zos tał bo ha te rem lu do wym War mii i Ma zur, a le uz na no go za
bo ha te ra na ro do we go przez nie miec kich na zis tów; bo to Hin den burg u łat wił
Hit le ro wi zdo by cie wła dzy dyk ta tor skiej i ut rwa le nie i de o lo gii fa szys tow skiej, jak i
sze rze nie się i de i ra sis tow skiej.

Syn Hin den bur ga ot rzy mał od Hit le ra sto pień ge ne ra ła.
Ja ko ge ne rał mógł zad bać o wy wie zie nie sar ko fa gów ro dzi ców z Tan nen ber -

gu-Den kma lu, tu cy tu ję: „Kró le wiec, noc z 22 na 23 stycz nia 1945 ro ku. Huk ra -
dziec kich dział był co raz bliż szy. Za nim lek ki krą żow nik Em den o puś cił port, to
do wód cy ok rę tu za mel do wa no przy by cie ge ne ra ła Os ka ra von Hin den bur ga.
Do wód ca po wia do mił na to miast ge ne ra ła , że Em de na wyb ra no ja ko je dy ną
moż li wość przet ran spor to wa nia do Ki lo nii sar ko fa gów fel dmar szał ka Hin den -
bur ga i je go żo ny. Do bur ty ok rę tu przy ho lo wa no pły wa ją cy dźwig, któ ry sar ko -
fa gi prze niósł z cię ża ró wek na pok ład krą żow ni ka. O tu lo ny płasz czem ge ne rał
Os kar von Hin den burg mil czą co ob ser wo wał pra ce prze ła dun ko we. Pa da ją cy
śnieg gro ma dził się na płasz czu i u po dob niał go do nie ru cho mej, śnież nej fi gu ry.
Na trat wy i ło dzie o ta cza ją ce sar ko fa gi ma ry na rze po czę li kłaść sztyw ne, zaś nie -
żo ne łach ma ny, sztan da ry, dum nie po wie wa ją ce on giś w mau zo leum w Tan nen -
ber gu. (…) Tak o puś cił Pru sy Wschod nie fel dmar sza łek Hin den burg.  Em den
przed arł się do Ki lo nii. Wte dy o ka za ło się, że żad ne mias to nie chce przy jąć sar -
ko fa gów. Zło żo no je w ja kiejś ko pal ni. Do pie ro na po le ce nie A me ry ka nów prze -
wie zio ne zos ta ły do Mar bur ga i u miesz czo ne w po dzie miach tam tej sze go koś cio -
ła. „Tak prze mi ja chwa ła te go świa ta” gło si ła ciń skie po wie dze nie. W tym przy -
pad ku wy peł ni ło się to w ca łoś ci. Lecz naz wa Tan nen berg ob ej mo wa ła nie tyl ko
pom nik. Rów nież jed na z wo jen nych kwa ter Hit le ra no si ła ta ką naz wę ko do wą.
Dla Po la ków Tan nen berg- Den kmal to nie tyl ko pom nik zem sty za Grun wald.
(…) Szcze gól nie ok rut nie i krwa wo za pi sa ła się w na szej pa mię ci ak cja „Tan nen -
berg”. Tak za ko do wa no dzia ła nia zmie rza ją ce do lik wi dac ji pol skiej in te li gen cji.
W ok re sie wrze sień- gru dzień 1939 a resz to wa no i po tem roz strze la no o ko ło 60
tys. u rzęd ni ków pań stwo wych, nau czy cie li, dzia ła czy i du chow nych wie lu wyz nań”.

- Hit ler zda wał so bie spra wę, że dą żąc do wła dzy dyk ta tor skiej mu si mieć po -
par cie woj ska, a szcze gól nie ge ne ra lic ji, któ ra mia ła się dob rze, gdy Niem cy pro -
wa dzi ły woj ny. Fel dmar sza łek Hin den burg był ce nio ny i lu bia ny, miał au to ry tet
ja ko le gen dar ny wódz. Dla te go też Hit ler kre o wał go na bo ha te ra na ro do we go,
do pó ki sy tu ac ja po li tycz na w  Niem czech nie u łat wi ła mu prze ję cia dyk ta tor skiej
wła dzy. Wte dy to „w la tach 1938- 1941, i u szczy tu po wo dzeń u da ło się Hit le ro -
wi wmó wić więk szoś ci Niem ców, że od naj dą w nim wład cę o po nad lu dzkich
kwa li fi kac jach, czło wie ka ge nial ne go, któ re go O pat rzność im zes ła ła, a by dop ro -
wa dził ich do Zie mi Ob ie ca nej”( A. Bul lok, „ Hit ler- stu dium ty ra nii”). Ów czes ny
stan u mys łów w Niem czech nie sprzy jał, a by się gać pa mię cią do fak tów his to -
rycz nych, któ re by ły dzie łem Hin den bur ga. Hit ler wy ma gał: „ Po win niś my się
nau czyć, że tyl ko jed na wo la mu si nad na mi pa no wać”. Z te go wy ni ka, że w ży -
ciu po li tycz nym na ro du nie miec kie go dla Hin den bur ga miej sca już nie ma. Z
cza sem Os kar von Hin den burg nie mógł zna leźć  miej sca w Niem czech na za -
bez pie cze nie sar ko fa gu swo je go oj ca wy wie zio ne go poś piesz nie z Tan nen ber gu-
Den kma lu.

Ob ec nie na su wa się py ta nie, o czy wiś cie z cie ka woś ci, czy te raz też us ta wia ją
się ko lej ki chęt nych sta nąć przed sar ko fa giem Hin den bur ga w Mar bur gu, by za -
du mać się nad bo ga tym w wy da rze nia je go ży ciem, nad war toś cia mi do ko na -
nych przez nie go czy nów?

I dąc za gło sem R. Bęt kow skie go, lu dzie z War mii i Ma zur po win ni or ga ni zo -
wać wy ciecz ki, a by dać do wód pa mię ci o swo im bo ha te rze lu do wym.

Ja ko ten, któ re go myś li się ga ją głę bo ko w PRL, po lu bi łem frag ment ar ty ku łu
za miesz czo ne go w cza so piś mie „ Po li ty ka”- cy tu ję: „ PRL by ła jed nak na szym
do mem, choć by z te go pros te go wzglę du, że nie mie liś my in ne go. To nie był na
pew no dom wy ma rzo ny, choć dla wie lu wy god ny, a le nie mie liś my w naj now szej
his to rii zno wu tak wie lu  i dłu got rwa le sto ją cych włas nych do mów. (…) Po la cy ży -
li za tem w tej PRL na róż ne spo so by i wed le róż nych stra te gii, mieś ci li się ja koś
w niej, ba, częs to sta ra li się od na leźć w niej sens lub go wręcz bu do wać czy
wspie rać, dbać o swo je do czes ne ży cie, czy ka rie ry. (…) Po la cy ży li mię dzy przyz -
wo le niem, a o po rem. (…) Ja ka kol wiek pró ba głęb sze go wni ka nia w his to rię
PRL, pró ba sta wia nia praw dzi wych py tań o nią trak to wa na jest ja ko ob ro na
tam tej Pol ski, ja ko ko lej na ma ni fes tac ja  an ty na ro do wa. Te go fał szu nie wol no
dać so bie na rzu cić. Nie mo że my poz wo lić, by ma ni pu la to rzy uk rad li nam na szą
his to rię. Ta ką, ja ką by ła”.

Z po wa ża niem
Luc jan Ho dy ra

list do redakcji ...
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

Coraz więcej ludzi na świecie
zna gry komputerowe, które prze -
stały już być, jak we wcześ -
niejszych latach, bardzo rzadkie i
unikalne. Zostały wchłonięte i do
naszego społeczeństwa, stylu ży -
cia, codzienności. Jednocześnie w
mediach: kolorowych czasopis-
mach i telewizji są straszliwie pięt-
nowane i obrazowane jako naj-
gorsza możliwa rozrywka. Tytuł
artykułu już wskazuje, że ja, jako
wieloletni i doświadczony (a jed-
nak!) gracz zamierzam być lo kal -
ną przeciwwagą dla tego typu
teorii.

Pomimo wchłonięcia gier przez
polskie społeczeństwo, jak wspo -
mniałem w nagłówku, wiele osób
nadal nie ma zielonego pojęcia w
kwestii wirtualnej zabawy. Przez
to wiele osób – „laików" wy po wia -
dających się na temat szkodliwoś-
ci gier, w kółko powtarza utarte
slo gany. Podstawowym argumen -
tem jest to, że "gry wywołują prze-
moc". Jakiś mały chłopiec grał w
gry, a potem uderzył patykiem
inne dziecko./ Chłopak grający w
gry został zamachowcem - to są,
niestety, autentyczne przykłady -
argumenty ekspertów. Pragnę jed-
nak zauważyć, że to jest malutki
odsetek skrajnych przypadków w
porównaniu do wszystkich graczy,
których jest łącznie 1,8 miliarda.

Mówi się, że większość gier
zawiera przemoc. To fakt, ale to
nie znaczy, że te "80-85%"  to
wszystko tzw. bijatyki czy "psy-
chotyczne masakry" (baaardzo
brutalne strzelaniny). Nawet gry
wyścigowe można uznać za
agresywne, ponieważ może dojść
do wypadku,  można potrącić
inny samochód. Skoro tak jest, to
ciekawi mnie, dlaczego nikt nie

piętnuje  filmów akcji emito wa -
nych w telewizji, boksu, MMA,
zapasów czy horrorów. Większość
graczy nie gra po to, aby rozstrze-
lać niewinnych cywili, tylko dla
fabuły, hobby (np. gry historyczne
czy sportowe), ładnych widocz -
ków, tęsknoty, grywalności czy
relaksu. NIE dla hektolitrów krwi,
a dla, chociażby, historii obrony
Helu czy Stalingradu.

Co graczy tak bardzo fascynuje
w klepaniu w klawisze i wpatrywa-
niu się w ekran godzinami? Rozry-
wka, chęć odstresowania się czy
wyładowania emocji, obowiązek
(dla zawodowych graczy). Nie
gram na przykład w Call of Duty
2 (drugowojenną strzelaninę) dlat-
ego, że mogę postrzelać do ludzi
tylko dla walorów historycznych
czy przechodzenia scenariuszy na
różne, nowe sposoby. Nie gram w
Heroes 3 (turową grę strategicz -
ną) dla niewolenia ludów, tylko
dla stworzenia własnej krainy,
imperium. Tak samo jak ludzie dla
rozrywki oglądają seriale, tak gra -
cze grają w swe gry.

Elektroniczne produkcje mogą
także uczyć. Mniej więcej połowa
z nich nie jest przetłumaczona na
język polski, co wspomaga naukę
angielskiego, a w przypadku gier z
innymi ludźmi, daje możliwość
szlifowania języka w praktyce. Gry
sportowe - tu nie muszę zbyt wiele
tłumaczyć, po prostu uczą trików
czy zasad gry np. w hokeja czy w
koszykówkę. Gry akcji, nemezis
rodziców i nauczycieli - mogą
uczyć dobrego oka, koncentracji i
sku pienia. Gry przygodowe -
wzbo gacają wyobraźnię i pozwala-
ją tworzyć różne możliwe histo-
rie/scenariusze, mogą być one
przy datne podczas tworzenia opo -

wiadań, czy innych wypracowań.
Symulatory - uczą np. jazdy samo-
chodem, motorem, tirem. I w koń -
cu moje ukochane, gry strate-
giczno-historyczne. Pokazują one
realia realia II wojny światowej i
funkcjonowanie Armii Czerwonej,
opowiadają o starożytnych impe-
riach, postaciach, bitwach, poz -
walają na rozwój wła s nej/wy bra -
nej cywilizacji na malowniczych
planetach, czyli "gdyby Rzymianie
przetrwali, to czy by zbudowali
Wieżę Eiffla"?

Zaraz odezwą się głosy, żeby
nie bagatelizować sprawy i nie
oceniać subiektywnie. Nie mówię,
że gry są całkowicie „zdrowe” i
bez pieczne. Trzeba monitorować
czas spędzony przed kompute -
rem. Godzina czy półtorej w zu -
peł ności wystarcza jako od po -
czynek po ciężkim dniu szkoły/
pra cy. Patologia zaczyna się w
mo mencie, gdy nie można przes-
tać lub maniakalnie zaniedbuje się
wszelkie obowiązki w imię "ukojenia".

W poprzednim akapicie na pi -
sa łem "po ciężkim dniu szko -
ły/pracy" nie bez powodu. Duża
ilość graczy ma po 20, 30 lat (a

niektórzy nawet więcej), a średni
wiek wynosi 35 lat. Nawet dorośli
ludzie zajmują się tak nie do rzecz -
ną i dziecinną dziedziną rozrywki,
jak gry komputerowe, a co
dopiero pisma o grach i gracze
zawodowi! 42% dorosłych graczy
deklaruje, że w grach widzi więk-
szą rozrywkę niż w muzyce czy fil-
mach - publikuje Entertainment
Software Association. Wynika z
tego, że gry także napędzają gos -
podarkę światową i polską.

Mam nadzieję, że dostarczyłem
wystarczających argumentów,
żeby przestać  negatywnie patrzeć
na graczy. To pasja jak każda inna
i w zdrowych ilościach bardzo ksz-
tałcąca. A ja muszę skończyć ten
artykuł, ponieważ do wystrzelenia
bomby atomowej zostały mi 4
minuty...Bezpiecznie kuląc się w
okopie, pisał

Bartłomiej Moroz IIa

P.S. Wszystkie realne dane
dotyczące artykułu można znaleźć
na stronie Wikipedii pod ter-
minem "Gra komputerowa" w
rozdziale "Cechy gier kompute -
rowych".

Po raz kolejny chciałabym pokazać, przybliżyć Państwu uczestników projektu oraz ich zainteresowania. Ci młodzi ludzie oprócz nauki,
realizowania projektów oraz tysiąca spraw, w które się włączają, znajdują jeszcze kilka chwil na rozwijanie własnych pasji i talentów.
Zaprosiłam w tym roku Czytelników do świata moich uczniów. Najpierw Olga opowiedziała o swojej miłości do koni, a następnie Paulina i
Noela o wspólnej fascynacji światem mody. Tym razem przedstawiam obszar zainteresowań pewnego miłośnika ironii, absurdu i twórcy
„molietonów”. Mowa o Bartłomieju Morozie, który podzieli się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat bardzo popularnego hobby. 

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka Wirtualna polemika

O B W I E S Z C Z E N I E
Energopol-Szczecin S.A., jako Wykonawca zadania inwestycyjnego

pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”
działając na podstawie Decyzji ZRID nr 17/14 z dnia 26.11.2014 r. oraz
Pozwolenia na Budowę z dnia 14.02.2013 r. znak Sta/022/13 zaw-
iadamia, że od km 96+470 do km 109+815 Drogi Krajowej nr 51
rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją ww. zadania
inwestycyjnego.

Utrudnienia w ruchu drogowym mogą pojawić się przez cały okres
trwania budowy, tj. do maja 2017r.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie należytej ostrożności.

Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

Autostrad w Olsztynie

Konsultant: Konsorcjum firm: ECMG GmbH ZelinkGASSE 10, 10-

10 Wiedeń, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, SGS Polska Sp. z o.o. ul.

Bema 83, 01-233 Warszawa

Inżynier: Andrzej Pawlicki ul. Olsztyńska 3, 11-034 Stawiguda

Wykonawca: ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. ul. Św. Floriana 9/13,

70-646 Szczecin
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NA WESOŁO

SPRAWA

Mosiek do Icka sprawę ma
Pomnóż ty dla mnie dwa razy dwa
Icek pyta Mośka, co kombinujesz
Czy ty sprzedajesz, czy ty kupujesz

PROTEKCJA

Pogrzeb Aronka, strapiona rodzinka
Matka rozpacza po stracie synka
Prosi, niech synek w niebie wyjedna
Jego protekcja jest tam potrzebna
By siostry dobrych mężów dostały
By całe życie nie chorowały
Geszeft by taty dobrze prosperował
Konkurent z przeciwka by zbankrutował
Grabarz mówi matce  pełen obawy
Dziecku nie powierza się tak ważne sprawy
Interes ważny ma być na jej głowie
Wszystko niech sama Panu Bogu powie

SUMA

Icek ja słucham – mówią dookoła
Ze na sumę  chodzisz do  kościoła
Mosiek  co mówisz ja nie neguję
Mnie każda suma interesuje

POWÓD  DO  ROZWODU

Salcia do rabina poszła zmartwiona
Rebe ja nie chcę być Icka żona
Rabin żalem Salci jest zaskoczony
Pyta czym powód jest uzasadniony
Lampa nazwisko jest Icka mego
I to jest powód kłopotu tego
Ja myślałam, że lampa to jest stojąca
Po ślubie stwierdziłam, ona jest wisząca

SZPETOTA

Mosiek się pyta Icka dyskretnie
Dlaczego twa Salcia wygląda szpetnie
Że nie ma urody czy Ty nie widziałeś
Po co za żonę tą  brzydką brałeś
Mosiek, przysłowie przypomnieć Ci trzeba
O tym, że ładna miska jeść  nie da
Salcia jest brzydka, nie musi być ładna
Za to bogata jest i zaradna
Na Salcię nie patrzę po co patrzenie
Mnie bardzo podnieca jej pieniędzy liczenie
Takie liczenie jest podniecające
Słyszeć banknoty głośno szeleszczące
Jak by była piękna ale bez pieniędzy
Mosiek, czy szczęście można mieć w nędzy

Świadomość ta to również
umiejętność odczytywania
wartości,  które często są
ukryte, nieczytelne. Dzięki
przystępności, fabularności
oraz bohaterom podobnym do
odbiorcy, film staje się doskon-
ałym materiałem dy dak -
tycznym, a niekiedy na wet te -
rapeutycznym.

Działania w sferze edukacji
filmowej podjęte w Zespole
Szkół w tym roku szkolnym, ich
popularność, zakres, zaan-
gażowanie i osiągnięcia ucz -
niów, potwierdzają, że należy
je kontynuować i animować
nowe przedsięwzięcia. Ich
zasięg wykracza poza obszar
gminy. Kolejne projekty: Moja
przestrzeń, Moja mała ojczyz-
na, Zamiast, Moje korzenie,
mo je pochodzenie stały się
zna czącą częścią Innowacji
Pedagogicznej Okiem Ka me ry,
która została zatwierdzona
przez Starostwo Powiatowe i
Ku ratorium Oświaty 1.09.2014r.
i jest realizowana w Zespole
Szkół w Olsztynku. Uatrakcyjnia-
ją one metody i narzędzia pracy
szkoły, pomagają ucz niom w reali-
zowaniu swoich ambicji, pasji. 

Dyskusyjny Klub Filmowy W
Zamku, organizując wy da rze -
nia filmowe, zachęca ucz niów z
regionu do inte lektu alnych i
este tycznych poszukiwań. Wy -
mier nym efektem jego działań
jest ufundowana przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej (doce-
nione projekty) Pracownia Fil-
moteki Szkol nej, która posz-
erzyła zakres działań DKF.
Orga nizowane są tu nie tylko
przeglądy, ale warsztaty fil-
mowe, szkolenia dla uczniów,
nauczycieli i pasjonatów kina z
Olsztynka i regionu. Pracownia
od samego początku (od 1
czer wca 2014r.) cieszy się
wielką popularnością; zorgani-
zowano w niej  (min. dzięki
dofinansowaniu ze stro ny Sta -
rostwa Powiato wego): miejską
grę filmową, warsztaty animacji
prowadzone przez zn aną
reżyser filmów animo wanych
Magdę Bryll (efekt - film Zwy -
czajni ludzie), warsztaty z oper-
atorem, przegląd konkurso -
wych fi lmów w ramach
ogólnopolskiego Mło dzie -
żowego Festiwalu Filmowego,
Miesiąc Wolontariatu (filmowe
upow szechnianie tej idei) ,
Ferie z Filmem. Osobnym,

nowym przedsięwzięciem są
lekcje w kinie: dla przedszko-
laków i dzieci ze szkół podsta-
wowych oraz projekt zinte-
growanych gimnazjalistów i
młodzieży ze szkół ponadpod-
stawowych. Te inicjatywy są
okazją do promocji ambitnego
kina i kształtowania wrażliwoś-
ci estetycznej i etycznej. 

Wielką wartość edukacyjną
niesie ze sobą również sa mo -
dzielne tworzenie filmów, wraz
ze wszystkimi etapami tej pracy
– począwszy od zbierania ma -
ter iałów, poprzez pisa nie sce-
nariusza i pracę na planie, a
na montażu i pokazie premie -
rowym skończywszy. Dobrym
etapem przygoto wawczym jest
internetowy kurs Filmoteki
Szkolnej – uczniowie Zespołu
Szkół (technikum hotelarsko
gastronomicz nego i licem ogól-
nokształcącego) uczestniczą od
kilku lat w jego kolejnych edyc-
jach, poznają historię kina i
język filmu w formie prakty-
cznej. Przy wsparciu profesjon-
alnych mentorów Polskiego
Instytutu Sztuki Fi lmowej,
doraźnej pomocy opiekuna
DKF, realizują kolejne zadania
- pro wadzą blog na stronie Fil-
moteki Szkolnej, piszą spra-
wozdania; całość kończą sa mo -
dzielnie wykonaną etiudą fil-
mową. Od 2 lat uczniowie z
opie kunem promują działania i
własne projekty podczas Festi-
walu Filmoteki Szkolnej organi-
zowanym w czerwcu w Warszawie.

Uczniowie klas pierwszych
Zespołu Szkół w Olsztynku w
12 zespołach dokumentowali
w formie fotocastów swoją
mała ojczyznę (od października
2014 do stycznia 2015).
Wyszukiwali w okolicy Olsztyn-
ka miejsca mało znane i o
niecodziennej urodzie. W pra-
cach utrwalono pojedyncze
obiekty – zapomniane porzu-
cone popegeerowskie budynki,
miejsca historyczne – cmentarz
jeńców wojennych, piękne
obiekty sakralne, zakątki mało
znane, gdzieś w odległych od
miast miejscach. Uczniowie
starali się nadać tym projektom
narrację, obrazy prowadzą nas
po okolicy. Dwie prace Przeo-
brażenie i Cztery pory roku
zostały wyróżnione w powia-
towym konkursie Moja mała
ojczyzna.

Edukację filmową wspierają
również wycieczki do wytwórni
fi lmowych, tam uczniowie
uczestniczą w warsztatach, poz-
nają pracę na planie f i l -
mowym, kreują własne projek-
ty. I tak warsztaty filmowe z
animacji w Łodzi, w Wytwórni
Se-ma-for, zaowocowały kilko-
ma spotami Młodzieżowego
Festiwalu Filmowego Moja
przestrzeń oraz świadomością,
że realizacja f i lmu animo -
wanego to cierpliwość, precyz-
ja i  godziny spędzone na
planie; zwiedzanie wys -
tawy/planu filmowego filmu
Miasto 44 w Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i fabularnych
w Warszawie uświadomiło
młodym filmowcom, jak wiele
trzeba przygotowań  poczynić
zanim przejdzie się do pracy z
kamerą.

Ukoronowaniem i pod-
sumowaniem wszystkich dzi-
ałań jest MŁODZIEŻOWY
FESTIWAL FILMOWY MOJA
PRZETSRZEŃ, już o zasięgu
ogólnopolskim. Tegoroczna
edycja właśnie się rozpoczyna.

Edukacja filmowa pomaga
w budowaniu odpowiednich
postaw, pokazuje rozwiązania
problemów, nawet jeśli nie
dotyczą one bezpośrednio
filmu. Film inspiruje, motywuje
do działania. Bohater filmowy
potrafi - to ja też, przecież prze -
żywa to samo co ja. Edukacja
filmowa stawia nowe wyzwania
przed nauczycielami i ucznia-
mi; praca nad własnym filmem
nie jest łatwa, ale daje dużo
satysfakcji i poszerza horyzon-
ty. To powinno być jednym z
podstawowych zadań no wo -
czesnej szkoły.

Magdalena Rudnicka

Zapraszamy wszystkie szko -
ły do korzystania z oferty
edukacji filmowej Pracowni Fil-
moteki Szkolnej w Zespole Szkół
w Olsztynku. Jest ona do stępna
na stronie www.zamek.edu.pl

Zapraszamy szkoły do
współorganizacji i uczestnictwa
w Filmowej Grze Miejskiej
(maj/czerwiec), zgłoszenia do
Magdaleny Rudnickiej –
Zespół Szkół w Olsztynku

Edukacja filmowa w Pracowni Filmoteki Szkolnej  

Edukacja filmowa w szkole to już nie eksperyment, ale fakt.
Właściwie prowadzona, kształtuje umiejętność interpretacji dzieła
filmowego, wydobywa jego wartości poznawcze, wychowawcze,
estetyczne i emocjonalne. Świadome korzystanie z przekazów audio-
wizualnych polega między innymi na wybraniu właściwych treści spo-
śród milionów materiałów dostępnych na kliknięcie myszką. 
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Skąd wziął się pomysł na hutę szkła artysty-
cznego? Czy od początku był zamysł na tego
rodzaju przedsięwzięcie?

Skąd pomysł? Tradycja rodzinna! Przekazy-
wanie tajemnicy hutnictwa z pokolenia na
pokolenie. Przyuczono mnie do tego zawodu i
postanowiłem zrobić coś swojego. Ciężko było,
ponieważ firma na początku zbankrutowała. Ja ją
przejąłem i zbudowałem od podstaw. Teraz
funkcjonuje świetnie, również jako atrakcja
turystyczna.

Powiedział pan, że tajniki hutnictwa przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie. Rozumiem
zatem, że nie każdy odnalazłby się w tym
zawodzie? Czego oczekuje się od pracowników?

Trzeba mieć zdolności plastyczno-manualne.
Każdy hutnik - artysta ma swoje techniki pro-
dukcji. Żeby się rozwijać potrzebny jest talent,
który trzeba stopniowo budować, pielęgnować,
jak świeżo wydmuchaną szklaną bombkę!

To nie jest łatwy interes! Czy w dobie komerc-
jalizacji rynku znajduje się zapotrzebowanie na
prace tworzone własnoręcznie? Czy nie jest cza-

sem tak, że własnoręcznie stworzony produkt
przegrywa z masowym? Łatwo dostępnym,
tanim…

Nie jest łatwy, dlatego może ten zawód już
wymiera. Jednak małe zakłady są elastyczne. My
produkujemy wyroby artystyczno-dekoracyjne,
czyli dwa w jednym. Nie nastawiamy się na
„masówkę”, jak szklanki, kieliszki. Produkujemy
ręcznie, wiec każdy nasz wyrób jest niepowtarzal-
ny. Ludzie lubią wszystko to co nietypowe,
niepowtarzalne, inne! Ciężko jest sprostać zada-
niu. Oczywiście, miewałem chwile załamania, ale
wszystko powoli już się prostuje! Zainteresowanie
naszymi produktami wykazują również inne kraje.
Gotowe wyroby wysyłamy do Anglii, czy Niemiec.
Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych we
Wrocławiu oraz z wieloma wybitnymi artystami w
Polsce. Stopniowo dochodziłem do celu, zdoby-
wając rynek. Warto zaznaczyć również, że wszys-
tkie produkty powstają ze szkła odpadowego!
Sortujemy je, czyścimy i wykorzystujemy. U nas
nic się nie marnuje, ponieważ każ dy odpadowy
kawałek szkła trafia z powrotem do pieca!

Życzę Panu kolejnych, mimo wszystko
pięknych, 10-leci pracy w tym zawodzie. Pasji,
która nigdy nie wygaśnie i zapału do ciągłego roz-
woju firmy!

Dziękuję!

Mateusz Sawicki

„Tradycja rodzinna”, czyli 10-lecie huty
szkła artystycznego w Olsztynku!

Huta szkła to już rzadko spotykany interes. Mało kto decyduje się na otwarcie tego rodzaju biznesu, a jak już to nastąpi, jest to
praca płynąca z pasji i powołania, przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Zmień się zawodowo!

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) 

w Zespole Szkół w Olsztynku
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie
zawodowe dla dorosłych, dające możliwość przygotowania się do uzyska-
nia tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.
Zespół Szkół w Olsztynku prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy
zawodowe:

Zapisz się i zostań naszym słuchaczem KKZ - bez opłat!! 
Nowy Zawód - Lepsze Jutro

T11. Planowanie i realizacja usług w recepcji – pierwsza kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie technik hotelarstwa

T6. Sporządzanie potraw i napojów  - pierwsza kwalifikacja wyodręb-
niona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

T6. Sporządzanie potraw i napojów – zawód kucharz
Co to jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?
Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu

nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w
zawodach. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egza-
min potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie określonej kwali-
fikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie
będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wyma-
gany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze
zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie.

A czym dokładnie jest kwalifikacja?
Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów
potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną,
po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie
jednej kwalifikacji.

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze
przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W
obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje,
co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka
pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność.
Jeśli potrzebujesz jedynie wybranej kwalifikacji w zawodzie, nie musisz już
przerabiać całego programu technika. Od teraz możesz skończyć jedynie
wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejęt-
ności z zakresu określonej kwalifikacji.

Przyjdź, zobacz, dołącz do nas.
Zespół Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 
kontakt 89 519 26 27 w. 32, 37.  

www.zamek.edu.pl zakładka rekrutacja

Rusza szkoła policealna w Zespole Szkół
im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

BEZPŁATNA NAUKA !!
Kształcenie trwa 4 semestry, w formie dziennej bądź zaocznej.

Szkoła policealna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w
komfortowych warunkach zdobyć atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możli-
wości na rynku pracy. Zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną prak-
tyką, dzięki czemu słuchacz jest w przygotowany do podjęcia pracy w swojej
profesji. 

W szkołach policealnych słuchacze otrzymują indeksy, legitymacje m.in.
uprawniające do zniżek, a na koniec procesu kształcenia mogą podejść do
zewnętrznego egzaminu zawodowego, którego zdanie kończy się otrzy-
maniem tytułu technika w danym zawodzie.

Trwa nabór na rok szk. 2015/16 na kształcenie w dwóch zawodach:
1. opiekun osoby starszej (z nauką języka niemieckiego),
2. technik turystyki wiejskiej.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 341202
Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien
być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby
starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia,
relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wyko-
rzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonal-
nego i lokalnego w pracy z osobą starszą,

3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńc-
zo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych prob-
lemów i potrzeb osoby starszej;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do
samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia nie pełno spraw ności,

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami
działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ 515203
T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach
wiejskich,

2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Przyjdź, zobacz, dołącz do nas.
Zespół Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 
kontakt 89 519 26 27 w. 32, 37.  

www.zamek.edu.pl zakładka rekrutacja
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Wszystko zaczyna się w głowie. Po
pierwsze świadoma decyzja - zaczy-
nam ćwiczyć! Po drugie plan – jak to
zrobię? Po trzecie zobowiązanie wo -
bec siebie, umowa z samym sobą, że
nie odpuszczam, nie szukam wy mó -
wek, szukam inspiracji i motywacji. Po
czwarte - działam!

Ruch to naprawdę same plusy.
Lepsze samopoczucie, więcej energii
do działania, lepszy wygląd i ZDRO -
WIE. Do tej listy w MDKu dodajemy
jeszcze miłe towarzystwo i przyjazną
atmosferę, którą tworzą ludzie i poma-
ga tworzyć muzyka. Spośród ró żno -
rodnych form (od dynamicznych,

tanecznych przez wzmacniające aż po
mentalne), z pewnością wybierzesz
coś dla siebie. Możesz, jeśli tylko
zechcesz, pod okiem doświadczonego
instruktora, zrobić dla siebie coś
wielkiego. Jeśli  nigdy dotąd nie
ćwiczyłeś, nie szkodzi – podpowiemy
jak zacząć. Zrób pierwszy krok.
Możesz siedzieć i  biadolić, że to
trudne, że się wstydzę, że nigdy nie
byłam, że chciałabym ale boję się.
Możesz. Twój wybór. Ale możesz też
się odważyć, wstać z kanapy, założyć
sportowe buty, koszulkę i legginsy
(jestem pewna, że masz to wszystko w
szafie) i zrobić krok. Pierwszy jest
zawsze najtrudniejszy... To mit, że nie
nadążysz, bo to już zaawansowana
grupa. Są łatwiejsze i trudniejsze
formy, są też łatwiejsze i trudniejsze
warianty poszczególnych ćwiczeń.
Nawet panie, które ćwiczą wiele lat
mają gorsze dni i czasami robią pod-
stawową wersję ćwiczenia. Nie jesteś
reprezentantką kadry narodowej, nie
zarabia na Twoich sukcesach cały
związek danej dyscypliny. Robisz to
dla siebie i tylko Ty sama masz prawo
rozliczać się z efektów. Przy okazji,
warto miec świadomość, że najlepszy
dla naszego organizmu jest umi-
arkowany, długotrwały i systematy-
czny wysiłek, a krótkie, intensywne

zrywy co jakiś czas, na chwilę tylko
zaspokajają Twoje ego. 

Osobom zestresownym, zagania -
nym, a także tym uprawiającym inne
dyscypliny sportu  (biegaczom,
„wojownikom” itp.) szczególnie pole-
cam jogę. Joga to nie „zakładanie
stóp za uszy”, ani „mamrotanie
mantr”. Joga  to jedność, unia, to sys-
temem ćwiczeń psychofizycznych
sprzed pięciu tysięcy lat, który dotarł
na zachód w XIX wieku i ewoluował
tak, by stać się formą przystępną i
dostępną prawie dla każdego, a jed-
nocześnie nie zgubił sedna. Czyli cały
czas pamiętamy  o jedności ciała i
umysłu i pracy nad sobą. W asanach
(tak nazywają się cwiczenia), których
uczymy się od podstaw,  pracujemy
nad wzmocnieniem całego ciała, ale
także nad jego elastycznością. Stąd
mój  ukłon do zwolenników innych
form ruchu, gdyż z doświadczenia
wiem, jak bardzo niedoceniana jest
rola rozciągania w wielu dyscyplinach
sportu. W jodze uczymy się pokory i
wytrwałości,  respektujemy ogra -
niczenia swojego ciała, ale cały czas
pracujemy nad sobą, by być trochę
lepszym od siebie i tylko od  siebie z
wczoraj. 

To jak? Decyzja, plan, umowa ze
sobą i działasz!

Agnieszka Jaruszewicz

Organizatorem Turnieju był
Uczniowski Klub Sportowy Perły Olsz-
tynek. W rozgrywkach wzięło udział
19 drużyn dziewczęcych (łącznie
ponad 200 zawodniczek) reprezentu-
jących pięć województw: pomorskie,
kujawsko-pomorskie, łódzkie,
mazowieckie i war mińsko-mazurskie.
Rywalizowano o puchar Burmistrza
Olsztynka, który był głównym spon-
sorem imprezy, a patronat medialny
nad całą imprezą objęła TVP Olsztyn. 

Turniej był rozgrywany w dwóch
kategoriach wiekowych: młodziczki
rocznik 2002-2003  i młodziczki
rocznik 2004 i młodsze. Rywalizacja
na olsztyneckiej hali przebiegała na
wysokim poziomie, a zespoły pokazały
nieprzeciętne umiejętności.  Aby
wyłonić zwycięzców rozegrano ponad
40 meczów, w których strzelono 102
gole. Atmosfera podczas zawodów
była jednocześnie wspaniałą zabawą,
dlatego też już dziś zapraszamy na
kolejne piłkarskie święto w Olsztynku.

Emocji było wiele. W kategorii
2004 w fazie grupowej Perełki  domi-
nowały, nie przegrały żadnego swo-
jego meczu, pokonując kolejno: UKS
Kozłowo (1:0), UKS Mroczno( 3:0),
UKS Mielno (7:0). Prawdziwe emocje
zaczęły się w półfinałach, gdzie na
młode Perły czekała już drużyna z
wysokiej półki - mistrz województwa
pomorskiego KS Sztorm Gdynia.
Licznie zgromadzona publiczność
żywiołowo dopingowała nasze piłkar-

ki. Od początku spotkania Sztormian-
ki atakowały i zepchnęły nasz zespół
do defensywy, jednak to Perły strzeliły
bramkę i już nie dały odebrać sobie
zwycięstwa. Wielki finał to powtórka z
ubiegłorocznej edycji turnieju. Piłkarki
SP Olsztynek spotkały się z KKPN
Olimpico Malbork. Od pierwszych
minut dało się zauważyć, że na boisku
rządzą Perły i w efekcie pierwsze miej sce
stało się faktem.

Zawodniczki UKS Perły Olsztynek
(rocznik 2004) wystąpiły w składzie:
Daria Gutkowska, Kornelia Szczep-
kowska, Alicja Szelugowska, Alicja
Gala, Aleksandra Piasecka, Julia
Tymińska, Paulina Ciućmak, Nikola
Szpakowska, Aleksandra Nowicka,
Wiktoria Majewska, Martyna Haratym
(wszystkie uczennice kl. 4d) oraz
Urszula Wieczorek. W tej kategorii
Perły zdobyły tytuł królowej strzelczyni
(Aleksandra Nowicka) i najlepszej
bramkarki (Alicja Szelugowska) 

W kategorii  2002-2003 Perły
zajęły IV miejsce: Kaja Łuszczak,
Zuzanna Cegiełka, Aleksandra
Rochoń, Aleksandra Obrębska, Mag-
dalena Plewka, Eliza Płotnikowa,
Paulina Ekiert, Aleksandra Nadra-
towska i Aleksandra Wojda.

Atrakcją turnieju był mecz na szych
najmłodszych piłkarek w kategorii
2007 i młodsze. Perełki zagrały z
rówieśniczkami, pił kar kami KKPN
Olimpico Malbork. Wynik był
zadawalający dla obu drużyn (remis).

Nasze zawodniczki wystąpiły w
składzie: Aleksandra Kowalska, Mari-
ka Słodownik, Emilia Syska, Julia
Manków, Wiktoria Wilkaniec, Wiktoria
Komuda, Julia Nachaj, Zofia Mojsik,
Kor nelia Zych i Dominika Miller. 

W przygotowanie i  realizację
imprezy zaangażowani byli: Małgorza-
ta Śliżewska (współorganizator i spon-
sor imprezy), Kinga Gut kowska-
Augustin, Mariusz Brzozowski, Mar-
iusz Dąbrowski, Ra dosław Juszczyk,
Kamil Serowiński, Jerzy Gołaszewski,
Krzysztof Miller, Zbigniew Serowiński,
Anna i Krzysztof Obrębscy,  rodzice
za wodniczek grających na co dzień w
UKS Perły Olsztynek oraz TVP Olsztyn.

Szczególne podziękowania kieruje-
my ku, jak zwykle niezawodnym i
hojnym sponsorom: Burmistrzowi
Olsztynka Arturowi Wrochnie, Dyrek-

tor MOPS w Olsztynku –Ewie Szersze-
niewskiej, Państwu Śliżewskim - Car-
refour Express w Olsztynku, Państwu
Słodownik – sklep TOP-MARKET, fir-
mie NUTRIPOL, Nadleśnictwu Olsz-
tynek, Radzie Rodziców SP w Olsz-
tynku, Panu Andrzejowi Sza-
łkowskiemu – Baza Zaplecza Tech-
nicznego, Firmie R-GOL, Firmie Tym-
bark, Firmie GEO EXSPRES,   Firmie
JBB, Urządowi Marszałko wskiemu,
Hucie Szkła Artystycznego w Olsz-
tynku, SHP w Olsztynku, Restauracji
„Pod Zam kiem”, Bankowi Spółdziel-
czemu, Bank Zachodni WBK, Euge-
niuszowi Ziątkowi, TVP Olsztyn,
Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów
Pol s kich w Olsztynku Irenie Ję dru -
szewskiej i wicedyrektorowi Markowi
Bartkowskiemu oraz pracownikom
gimnazjum za zaangażowanie i
pomoc w organizacji turnieju.

Podziękowania należą się również
rodzicom, dyrekcji i pracownikom
Szkoły Podstawowej w Olsztynku.  Bez
Was nasz sukces nie miałby miejsca. 

Szef sztabu organizacyjnego
Zbigniew Serowiński

SUKCES PIŁKARSKICH PEREŁ Z OLSZTYNKA

Doskonale zaprezentowały się dziewczęta z UKS Perły Olsztynek, odnosząc zwycięstwo w IX Ogól-
nopolskim  Wiosennym Turnieju  Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztynka.
21marca w hali sportowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku już po raz dziewiąty odbył
się Ogólnopolski Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztynka.

PORA NA TWÓJ RUCH
Wiosną w wielu z nas budzi się chęc do działania, co wyzwa-

la naturalną potrzebę ruchu. Zachęcam wszystkich do wykorzysta-
nia tego impulsu i pójścia za ciosem. To naprawdę pro ste! 
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Ofiarowuje i takie niespodzianki:

Cienkim szronem kwietniowym pokryły się trawy.
Barwy kwiatów i zieleń z lekka pociemniały
I kalając dziewicze ukwiecenie ziemi,
Mróz do świtu przeczekał. Świt wszystko odmienił;
[...]
Zniknęła mroczność świata, matowość zieleni.
Zroszone nocą drzewa prostują ramiona,
Jak gdyby odgadując już wiosny znamiona.
Jędrne pączki ich liści w niebo zapatrzone,
Połyskują srebrzyście słońcem rozjaśnione.

(Z wiersza "Wiosna" Janiny Dobrowolskiej)

"Pani WIOSNA" - od zawsze opiewana w
poezji, była i jest także wdzięczną muzą
malarzy. Zachwycającą, pięknością - jak na
obrazie Sandro Botticellego, jednego z naj -
więk szych artystów włoskiego renesansu.

Dzieło florenckiego artysty stanowi doskon-
ałą alegorię WIOSNY jako pory roku. Malarz
wydobywa wszystkie jej atrybuty, ukazując
wiele postaci mitologicznych, poza jedną -
ziemską - WIOSNĄ, która skupia wszystkie
poszczególne cechy swego towarzystwa.

Od lewej strony obrazu widać Merkurego,
który swym skrzydlat ym kadaceuszem
rozprasza chmury na powitanie WIOSNY, trzy
Gracje symbolizują młodzieńczą urodę, rów -
nież  tej pięknej pory roku.

Centralne miejsce zajmuje bogini miłości
Wenus, a nad nią unosi się Kupidyn, posyłają-
cy w wiadomym celu miłosne strzały. Dopiero
bliżej prawej strony umieścił malarz WIOSNĘ,
a obok niej mityczną parę kochanków. Ucieka-
jącą Florę chwyta zalotny Zefir, aby pojąć ją za
żonę. Podobno w ślubnym podarunku otrzy-
mała moc zamieniania w kwiaty wszystkiego,
czego dotknęła. WIOSNA - cudownej urody
kobieta w zwiewnej szacie - teatralnym ruchem
ręki rozsypuje gałązki wszelakiego kwiecia.

Do obrazu wyraźnie na  wiązuje - choćby
tytułem - Jarosław Iwa sz kiewicz w następują-
cym wierszu.

Primavera
Wyhaftował ktoś drzewa w drobniutkie listeczki,
Złote wilgi fruwają po moim ogrodzie.

Przypłyną szmaragdami wysadzane łodzie,
Zabiorą nas na rozległe lazurowe steczki.

Na wszystkie całowania położę amulet,
Niemym palcem otworzę pierwiosnków tajniki. 

Powiodę cię w przejrzyste wiosny zagajniki...
I dalej... jeszcze dalej... na Ultima Thule.

Wiersz jest oktostychem (4 zwrotki dwuwer-
sowe), więc utworem krótkim, ale w nim poeta
zmieścił dużą porcję uczuć: radość z nadejścia
wiosny i możliwośći podziwiania jej uroków.
Przekazał także poryw miłosnego uniesienia
postaci mówiącej - "ja lirycznego": "Powiodę
cię w przejrzyste wiosny zagajniki... I dalej...
jeszcze dalej... na Ultma Thule." Co oznacza
ultima thule? To kraniec świata, jakiś najdalszy
zakątek na ziemi. W starożytności uważano, że
takim miejscem była,zagadkowa wów -
czas,wyspa położona na północ od Brytanii
(może Islandia?) Ale... czy miłość trzeba wyz-
nawać na antypodach? Chociaż... teraz - w
erze lotów kosmicznych - wszystko jest możliwe!

Mam przyjemność zaprezentować czytel-
nikom niepublikowany utwór poetki Janiny
Dobrowolskiej.

W ciszy
Znaleźć się w samym sercu aksamitnej ciszy,
Trąconej tylko skrzydłem lotnego rumaka.

Prowadzić jasną duszę po niebieskich szlakach,
Wsłuchać się w dźwięki lutni, nim wiatr je
usłyszy.

Unosić się nad ziemią tchnieniem primavery,
A kiedy słońce drzewom się nisko pokłoni

Widzieć, jak ze złotego pióra w mocnej dłoni
Tryskają gigantyczne moich strof gejzery.

Z wierszem Jarosława Iwaszkiewicza utwór
Janiny Dobrowolskiej,współczesnej poetki z
Berlina, łączy forma oktostychu, a w treści -
tylko lekkie tchnienie wiosny. Jest ono jednak
na tyle silne, że poetka skierowała myśli ku
ożywczej mocy tej pięknej pory roku. Tchnie-
nie primavery pozwala poecie "wznieść" się
ponad przyziemną rzeczywistość. Wiosna
może być upragnioną sprawczynią przypływu
pisarskiej weny.

Z wiosennym 
pozdrowieniem

Alicja Chrzanowska

OPLĄTANI POEZJĄ
Według kalendarza, powinna już na dobre zagościć w przyrodzie, przywrócić ją do

życia. Tymczasem krąży gdzieś daleko od nas, zwodzi promieniami słońca i każe długo na
siebie czekać! Co z tą wiosną?
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Psycholog
mgr Kamil Jarmoszuk

Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się

z problemami natury emocjonalnej, zaburzeniami 

psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia osobowości,

nerwice, depresja i inne), zaburzeniami odżywiania,

uzależnieniem, problemami wychowawczymi  i inny-

mi trudnymi sytuacjami życiowymi. 

Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

sesje indywidualne -100 zł

sesje grupowe - 120 zł

tel. 883 047 309 
www.olsztynpsycholog.pl

bezpłatne ogłoszenia
Udzielę korepetycji z JĘZYKA NIEMIECKIEGO, 20 zł /

45min. Pomogę w odrobieniu lekcji, przetłumaczę list, email
etc (cena ustalana indywidualnie). Posiadam wykształcenie
nauczyciela języka niemieckiego.  Miejscowość KUNKI.
Kontakt: 519 867 710

Kupię starą szafę lub kredens. Kontakt – Restauracja pod
Zamkiem w Olsztynku

Firma Europrofil w Olsztynku ul. Zielona 11 zatrudni pra-
cowników na stanowisko operatora wytłaczarki. Proszę o
kontakt pod numerem 887-881-182

Sprzedam bramkę metalową (nowa od kowala) Świerczew -
skiego 33/11

Ogłoszenia przyjmowane są w biurze redakcji  (MDK w
Olsztynku, ul. Chopina 29, tel. 89 519 22 01, 

w godz. 8.00-18.00)

Akcję przeprowadzono w 5 skle pach: Netto,
Biedronka, Zie lony Market, Top Market oraz
Car refour Express. Celem akcji było ze branie
jak największej i lości żywności dla osób
zagrożonych niedożywieniem. Łącznie zebra-
no ponad 650 kg żywności, która zo stała
przekazana najbiedniejszym mieszkańcom
gminy Olsztynek.  Poprzez to szczytne przed-
sięwzięcie staraliś my się, aby wszyscy poczuli
magię tych najpiękniejszych świąt. Do dat -
kowym elementem projektu było zwrócenie
uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa w
Polsce. 

Warsztaty Terapii Za ję cio wej  oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie dzięku-

ją wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
podzielili się z potrzebującymi.

Wolontariusze: Zespół Szkół im. K.C. Mron-
gowiusza (Zielińska Malwina, Milewski Piotr,
Magdalena Jarosz, Rakiel Paulina, Sławińska
Kornelia, Chomyj Justyna, Joanna Kozłows-
ka, Martyna Murza, Martyna Ludwikowska,
Emilia Gruhn, Monika Dobrzyńska, Patrycja
Chudzik, Aleksandra Klus, Kamila Borkowska,
Monika Jankowska, Klaudia Śmiecińska,
Zuzanna Słodownik, Natalia Sokal - Flis), Gim-
nazjum w Olsztynku (Michalina Nyga, Wiktoria
Przybułowska, Michał Stanka, Kamila Orent,
Alicja Płoska, Justyna Kowalska, Oliwia
Bączkowska, Patrycja Szulc, Alicja Laskowska,

Alicja Skurska, Nina Nyga, Katarzyna
Staniszewska, Emilia Czyrak, Aleksandra
Wasilewska, Julia Skurska, Sylwester Ostrows-
ki), MOPS w Olsztynku (Ewa Romanos – koor-
dynator akcji ,  Dominika Kozak, Hanna
Gąsiorek, Dorota Kucińska, Anna Dubiel,
Bożena Podębska, Anna Kroczek, Jolanta
Bartuszewicz, Emilia Nowicka), WTZ w Olsz-
tynku (Radosław Szcząchor – koordynator
akcji, Helena Breczko, Andrzej Błaszczuk,
Paweł Wołk, Ewa Szulc, Izabela Kowalczyk,
Piotr Szymański), uczestnicy (Marcin Sokolnic-
ki, Marcin Piotrzkowski, Barbara Wojtaś, Hen-
ryka Danilewicz, Janusz Lewandowski, Adam
Żurawek, Krystyna Andrzejczyk, Ilona Falba).

Dzięki Wam akcja przebiegła sprawnie.
Dziękujemy za pomoc i zaanga żo wa nie.

Jadwiga Lipska – Kierownik WTZ 
w Olsztynku

Ewa Szerszeniewska – Dyrektor MOPS 
w Olsztynkuz

Wielkanocna Zbiórka Żywności 2015

W dniach 20 i 21marca 2015 roku pod patronatem Banku Żywności odbyła się kolejna
zbiórka żywności. W Olsztynku do akcji włączyli się: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Żywność zbierało ponad 50 wolontariuszy z WTZ
oraz MOPS, a także uczniowie z Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza i Gimnazjum w
Olsztynku.
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„Moi rodzice mieszkali koło
Płocka w miejscowości Przecisze-
wo, przy rodzinie ojca Jana Ję dr ze j a -
ka. Rodzina nasza był dość liczna.
Do Olsztynka przybyliśmy z Gen-
eralnej Guberni, jak skończyła się
II wojna światowa. Ojciec z mamą
zdecydowali w 1946r., że po je -
dziemy na tzw. ziemie odzyskane.
Ojciec dostał pracę w marcu
1946r. w Zakładach Taboru Kole-
jowego w Olsztynie, mimo że nie
był kolejarzem, tylko rzemieśl-
nikiem, rzemiosła mechaniczno-
ślusarskiego. Ja z mamą do łą -
czyłyśmy do ojca jesienią tegoż
roku. Ojciec i jego koledzy zdecy-
dowali, że osiedlą się w Olsz-
tynku”.[Relacja p.A.Ch.,Olsz-
tynek,11 II 15r.] „(…)Jeszcze nie
skończyłam 5 lat, gdy po raz pier-
wszy zobaczyłam Olsztynek, nie -
duże zniszczone miasteczko.
Poniemiecką spuściznę daną Po -
la kom na zagospodarowanie i

rozpoczęcie nowego ży cia (…).
Realia były takie, że osiedlający
się na tzw. ziemiach odzyskanych i
ci, którzy tu mieszkali, musieli
ubiegać się o dokument poświad-
czający obywatelstwo polskie(…)”.
Nigdy nie zapomnę tamtych,
budzących grozę widoków. I to
nie tylko z najbliższego otoczenia,
ale i z dalszych części miasta. (…)
Przeprowadzil iśmy się na ul.
Chopina nr 31. Tam też w 1947r.
urodził się mój brat. „(…) Kamieni-
ca za dzisiejszym MDK nosiła
wtedy nr 7 (stara niemiecka nu -
meracja). Okazała się na długie
lata przyjaznym dla naszej rodziny
miejscem zamieszkania. Przed
wojną była własnością jednej
rodziny, na co wskazywał rozkład
pomieszczeń. Dom miał centralne
ogrzewanie, z którego jednak
zrezygnowano, ponieważ za -
mieszkały tu trzy rodziny. Bu dy -
nek z dużą zagospodarowaną pos-

esją robił dobre wrażenie.
Piętrowa kamienica miała osobne
wejście od ulicy (…)”. [Albo
2(213)II 2014r.]. Jednak najpierw
mieszkaliśmy przy ul. Krzywej, a
dopiero w 1947r. „ (…) drugie
mie szkanie moich rodziców w
Olsztynku mieściło się przy ul.
Chopina w kamienicy za klubem
>>Kolejarz<<, jakim stała się
dawna kaplica wyznaniowa
[dzisiejszy MDK](…).Moje nadal
szczęśliwe myśli przenoszę więc w
stronę ludzi, wśród których upły-
wały kolejne lata dzieciństwa,
naszych sąsiadów z jednej ulicy.
Par ter kamienicy wcześniej od
naszej rodziny zajęli pp. Doma-
galscy, wspólnie z ojcem pani
Kazimiery, Bolesławem Stron-
czyńskim, trzema dorosłymi syna-
mi i młodszymi ode mnie dwiema
córkami: Irenką i Danuśką(…).
Nasi sąsiedzi (pp. Domagalscy)
byli gościnni, więc szczególnie
przy kolacji duży stół w jadalni
mieścił  wiele osób, w tym
zapraszanych później do gry w
karty przyjaciół. Nasi sąsiedzi jako
pierwsi w Olsztynku mieli telewiz-
or - Belweder. Dopiero później
jakiś odbiornik telewizyjny pojawił
się w klubie >>Kolejarz<<,[a więc
w budynku kaplicy](…). Dzieci z
naszej ulicy, jak wszystkie na
świecie, najszybciej zawierały zna-
jomości, potrzebowały towarzyst-
wa rówieśników. Bawiły się na
podwórkach, na łąkach(…). Nawet
bru kowane wówczas ulice na sze -
go miasteczka(…) stawały się te re -
nem gry w zbijaka, w nożną, a
zakamarki podwórek w cho wa -
nego(…)”.[Albo 3(214)III 2014r.].
„(…) Moi rodzice, tak jak wszyscy,
którzy tu zamieszkali, musieli
zmierzyć się z biedą powojennych
czasów. Zapewne jednak, oprócz
codziennej troski o dom, mieli
(też) swoje marzenia(…)”. I tak
„(…)wbrew panującej (wtedy)
ubożyźnie przyjemnie było usiąść
przy stole nakrytym ceratą, a od
święta wyszywaną ser -
wetą(…)”.[Albo 10(209)X 2013r.]. 

„Do Olsztynka przyjechaliśmy
nieco wcześniej niż rodzina p.
Antoniego Romanosa, naszego
sąsiada, który mieszkał obok w
dawnej kaplicy ewangelickiej.
Nasi bezpośredni sąsiedzi, pp. Ro -
manos, to byli bardzo mili i goś -
cinni ludzie. Dzieci z całej ulicy
zbie rały się w ich ogrodzie warzy-

wno-owocowym, gdzie rosły

jabłonie z bardzo smakowitymi

owocami. Bawiłam się jako

dziecko w nim z córkami sąsi-

adów Heleną i Jadwigą i synem

Antonim. Trwało to od 1947 do

1955r. A więc dorastałam i

dojrzewałam w tym środowisku

naszych sąsiadów. Budynek, w

którym sąsiedzi mieszkali nazywal-

iśmy po prostu – kaplicą. 

Co do tej kaplicy, to pamiętam,

że odbywały się tam tylko w nie -

dziele, przed południem, na -

bożeństwa. Było to między 1946-

ok.1947r. Osobiście nie byłam na

tych  nabożeństwach, ale kiedy

były uchylone drzwi do kaplicy, to

wchodziliśmy do przedsionka i

przez szparę widzieliśmy, że odby-

wały się tam właśnie nabożeńst-

wa. Ale to był tylko moment, jak

to u dzieci. Pamiętam, że były tam

modlitwy i śpiewy, na które do

kaplicy przyjeżdżali bryczkami Ma -

zurzy ubrani na czarno, zarówno

mężczyźni, jak i kobiety. Był to

cały sznur bryczek na ulicy. Wtedy

nie było zbytnio ruchu drogowego

w Olsztynku. Na nabożeństwach

tych mogło być ok. 30 osób.

Kiedy odbywały się, to nas w środ-

ku oczywiście nie było. Pamiętam,

że w kaplicy były piękne malo -

widła o motywach biblijnych. Jako

dziecko byłam ciekawa, co znajdu-

je się nad salą główną, nad wy -

puk łym sklepieniem. Dlatego,

podczas moich odwiedzin u pp.

Romanos, prosiłam Wandę i jej

brata Antoniego, żeby  pokazali

mi strych. Później w kaplicy odby-

wały się już zabawy taneczne z

orkiestrą.  Na ul. Chopina mie -

szkaliśmy wspólnie z rodziną jesz -

cze długo, bo aż do lat 90-

tych”.[Relacja p. A.Ch., Olsztynek,

11 II 15r.]. C.d.n.

Dziś już zapraszam Państwa do

śledzenia części IV, gdzie wyjaśnię

co to była za wspólnota chrześci-

jańska mieszcząca się w kaplicy

przy ul. Chopina nr (8) 29. i kim

był założyciel owej grupy. A także

przedstawię co kry je się pod

nazwą kaplicy >>Niebieski

Krzyż<<. Myślę, że to całkiem

ciekawa historia. 

Piotr Rafalski (Olsztyn) 

Kaplica Ewangelikalna 
przy ul. Chopina w Olsztynku  (cz. III)

Dziś kolejny raz wracamy do sprawy kaplicy. Tym razem swoimi
wspomnieniami podzieli się p. Alicja Chrzanowska (ur. 1941r. koło
Płocka), emerytowana nauczycielka języka polskiego z Olsztynka,
która tak oto wspominała w czasie naszego wspólnego spotkania.
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17-18 IV -  VI Wojewódzki Przegląd Wokalny „KOMU PIOSENKĘ” w

Bartoszycach. W przeglądzie zaprezentowało się 109 uczestników w

czterech kategoriach wiekowych. Działające przy MDK - Studio

Wokalne P. Marii  reprezentowało 5 uczestniczek: Emilka Kozłowska,

Katarzyna Kozłowska, Kinga Le wan dowska, Natalia Śliżewska oraz

Aleksandra Kucińska. Wyróżnienie w kat. gimnazjum zdobyła Natalia

Śliżewska. W kat. szkoły ponadgimnazjalne  Aleksandra Kucińska

zajęła wysokie  II miejsce. Gratulujemy!

19 IV - Obsługiwaliśmy, w zakresie systemów dźwiękowych, Eduka-

cyjną Inscenizację Historyczną "AKCJA BURZA", która odbyła się na

terenie Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w

Olsztynku. Jest nam bardzo miło, iż główny organizator - Muzeum II

Wojny Światowej w Gdańsku po raz kolejny zlecił nam tak ważny ele-

ment w organizacji inscenizacji.

20 IV  - XI Stawigudzkie Spotkania Wokalne "Kamerton 2015". W

tegorocznej edycji udział wzięło 39 wykonawców z Olsztyna, Purdy,

Olsztynka, Mierek, Bartąga, Gryźlin, Stawigudy i Rusi. Miejski Dom

Kultury reprezentowało Studio Wokalne Pani Marii Kucińskiej oraz

podopieczna Wiesława Gąsiorowskiego - Ola Obrębska. Tym razem

dziewczyny „zawojowały” stawigudzką scenę,  pokonując inne

wokalistki w większości kategorii. Wyniki: 

Klasy I-III

II miejsce- Emilia Kozłowska 

Klasy IV-VI

I miejsce- Katarzyna Kozłowska 

II miejsce- Aleksandra Obrębska

III miejsce- Kinga Lewandowska 

Gimnazjum

I miejsce- Natalia Śliżewska 

Gratulujemy wszystkim wokalistkom! Serdecznie dziękujemy rodzicom

za pomoc a organizatorom z GOK Stawiguda za miłą atmosferę i

obiecujemy przyjechać za rok!

25 IV  - AKTYWNA MAJÓWKA w  Parku Rozrywki Aktywnej firmy

BARTBO w Butrynach. Na scenie wystąpili  podopieczni naszego

domu kultury  - zespół perkusyjny "WARIATKI" (instruktor Zbyszek

Chrzanowski) oraz wokalistka Paulina Gilarska.

WKRÓTCE: 

1 - 3 V  OLSZTYNECKA MAJÓWKA - Park Sportu, Kultury  i Rekreacji

7 - 8 V Przegląd Teatrów Szkolnych ARLEKIN - Gimnazjum im.

Noblistów Polskich

9 V  Festiwal Cittaslow w Gołdapi - prezentacje  artystyczne (zespół

Szarlotka i Wariatki)

10 V  KONCERT ZESPOŁU CISZA JAK TA. Zapraszamy na kolejną

wędrówkę poetycko-muzyczną po Krainie Łagodności. Usłyszymy

nastrojowe piosenki do słów autorskich zespołu oraz wierszy Jonasza

Kofty, Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Edwarda Stachury,

Haliny Poświatowskiej i wielu innych - Gimnazjum im. Noblistów Pol-

skich godz. 19.00 cena bil. 20 zł.  Zapraszamy!

14 V Gminne i rejonowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recy-

tatorskiego „Spotkania z poezją” -  Miejski Dom Kultury w Olsztynku.

21 V Solid Rock zagra utwory Dire Straits w olsztyńskiej Galerii Sowa .

30 V  Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Olsztynie. Nasz dom

kultury jest wykonawcą programu artystycznego, rekreacyjnego i

techniki imprezy zorganizowanej przez olsztyńskie osiedle „Kormoran”.

Kronika MDK-u

Kamerton 2015 - Studio Wokalne P. Marii.

10.05 (niedziela) Gimnazjum im. Noblistów Polskich, 
godz. 19.00 cena bil. 20 zł. 
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DEZDEZIN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Wielka rewolucja 

w skansenie
W związku z przygotowania-

mi do otwarcia wirtualnego
muzeum historii  miasta w
ratuszu, powstanie tam także
ekspo zycja dotycząca skan -
senu. Na monitorach będzie
można oglądać trójwymiarowe
modele chałup, wiatraków
oraz innych obiektów stoją-
cych w parku etnograficznym.
Dzięki temu turysta będzie
mógł zapoznać się z całą ofer-
tą skansenu bez wchodzenia
na jego teren. 

Fakt ten już został wykorzys-
tany przez władze miasta i
Muzeum Budownictwa Lu do -
wego i wspólnie  zdecydowały
one, że od przyszłego roku dzi-
ałalność placówki zostanie
wygaszona, a na jego terenie
powstanie ekskluzywne osiedle
mieszkaniowe. - W muzeum
historii miasta każdy znajdzie
pełną informację o skansenie,
dlatego nie ma potrzeby, żeby
udostępniać obiekty i teren
zwiedzającym – mówi  Zuzan-
na Pazdur, kierowniczka
skansenu. - Wirtualny skansen
będzie miał równie szeroką
ofertę, a  przy okazji nie trzeba
będzie wydawać pieniędzy na
jego ochronę, czy np. naprawy
bu dynków.

Multimedialny skansen bę -
dzie także wzbogacony o wy p -
chane zwierzęta. Na dodatek
niektóre z nich będą wykony-
wały ruchy i wydawały dźwięki
do złudzenia przypominające

naturalne zachowanie w plene -
rze. Po wrzuceniu monety, będzie
można nawet wydoić sztuczną
kozę i napić się jej mleka.

W tej sytuacji nie dziwi, że
ekspozycje na otwartym powi-
etrzu zostały uznane za zbęd -
ne. Jak się dowiedzieliśmy, na
zakup chałup już są chętni.
Znaleźli się wśród nich nie
tylko olsztyneccy notable, ale
także osoby ze świata sportu i
kultury. Jeden z budynków
chce np. kupić znany reżyser
filmowy, który kiedyś nakręcił
w skansenie swój pełnome-
trażowy film.

Chińczycy 
ożywią handel

Po modernizacji targowiska
miejskiego handel na terenie
miasta znalazł się w kryzysie.
Większość zniecierpliwionych
przedsiębiorców w czasie prze-
budowy nowego rynku zmie -
niła branżę, a niektórzy zban -
krutowali, bo handel na placu
budowy był niemożliwy. Po zos -
tałych odstraszyły wysokie ce -
ny opłat za stoiska. Nic za tem
dziwnego, że nowe targowisko
straszy pustkami. 

Receptę na to znalazły jed-
nak niezawodne władze mias-
ta. Specjalnie w celu wy peł -
nienia luki w handlu zaprosiły
kupców z Chińskiej Republiki
Ludowej. W tym celu delegacja
z Olsztynka gościła w prow-
incji Sichuan. To właśnie tam -
tejsi ,  znani z doskonałego
zmys łu handlowego, biznes-

meni zostali  poproszeni o
przyjazd i ratowanie sytuacji w
Olsztynku. 

Na apel odpowiedziało
pozytywnie 40 osób. Ich przy-
jazdowi towarzyszyły uroczys-
tości i  feta zorganizowane
przez władze gminne. Chińczy-
cy przywieźli ze sobą także
towary, w tym tekstylia. Będą
oferowali również usługi. Już
dużym powodzeniem cieszą
się gabinety akupunktury oraz
masażu. Trwają też przygo-
towania do uruchomienia zie -
lar ni oraz herbaciarni. Chiń -
czy cy z łatwością przełamali
barierę językową i już potrafią
gestykulować po polsku.

Z nowych przybyszów za do -
wo leni są klienci: – Do tej pory
po targowisku biegały bez-
domne psy, a teraz miejsce
ożyło i znowu przyciąga klien-
tów – mówi Maria Niećpierz,
klientka targowiska.

Zaniepokojenie wykazał tyl -
ko lokalny sprzedawca tek-
styliów. - Jak tak dalej pójdzie,
to wkrótce cały obrót to wa ro -
wy przejmą przybysze z
Dalekiego Wschodu – narzeka
Ja romir Grabczyk, który w ak -
cie protestu spalił przed ra tu -
szem chińskie trampki.

Cittaslow zaprasza na
wycieczki

W ramach sieci Cittaslow
już kilkunastu urzędników z
Olsztynka wyjechało na za gra -
niczne delegacje studialne.
Dzięki temu zwiedzili znane
kurorty i miejscowości turysty-

czne. Próbowali tam lokalnych
wyrobów kulinarnych i alko-
holowych oraz oglądali jak
inne miasta przyciągają do
siebie gości.

Teraz w ramach konsultacji
tego poświęconego małym
miasteczkom projektu szansę
na wyjazd do Włoch i Austrii
mają także zwykli mieszkańcy
Olsztynka. Wystarczy tylko
udowodnić, że ży je się w
zgodzie z zasadami Cittaslow.
Oznacza to, że największe
szanse będą miały osoby
spędzające większość czasu na
odpoczynku oraz spożywaniu
tradycyjnych potraw i trunków.

Jednym z głównych kandy-
datów do wyjazdu jest Zbysław
Pomroczyński, który nie pracu-
je i został już kilkanaście razy
zatrzymany przez policję za
spożywanie alkoholu w miejs-
cach publicznych. - Trzeba
przyznać, że to jeden z czo ło -
wych olsztyneckich propaga-
torów stylu „Citta Slow”, czyli
życia na zwolnionych obro-
tach. Pan Zbysław udowadnia
swoim za cho wa niem, że
pogoń za pieniędzmi i praco-
holizm nie muszą być naj waż -
niejsze – mówi Witalis Boj -
dyłło, prezes olsztyneckiej ko -
mórki Cittaslow. - Szukamy
także innych chętnych do wy -
jazdu. Podania można składać
w godzinach pracy urzędu,
tylko osobiście. Dodatkowym
atutem będzie zaświadczenie o
pobieranym zasiłku.

Jak co roku, w okresie wielkanocnym, społeczność
skupiona wokół Domu Dziennego Pobytu przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku
uczestniczyła w uroczystym spotkaniu wielkanocnym.
Razem z nami świętowali goście - Burmistrz Olsztyn-
ka Ar tur Wrochna, Ks. Dziekan  Stanisław
Pietkiewicz, Ks. Proboszcz Sławomir Piniaha oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku Andrzej
Wojda. Zespoły ar tystyczne „Wesoła Ferajna”
zespołu „Swojska nutka” zaprezentowały nam pieśni
religijne związane z Wielkanocą.

Przy suto zastawionym stole, dzięki sponsorom i
pracy kucharek z tut. Ośrodka śniadanie było nie
tylko  ucztą duchową, ale i kulinarną dla ponad 50
osób emerytów i rencistów skupionych wokół Dzien-
nego Domu Pobytu. 



Nastrój sprzyja wypoczynkowi i
zabawie na łonie natury, to taka nami-
astka prawdziwych wakacji, idealny
czas, żeby spotkać się z bliskimi i przy-
jaciółmi, oddając się przyjemności
przygotowywania i spożywania potraw
na wolnym powietrzu. Trudno sobie
wyobrazić to przyjemne zajęcie bez
pachnącego węglem drzewnym grilla.
Wypoczynek na łonie natury: pikniki,
majówki, ogniska mają w naszym
kraju długą tradycję. Pierwowzorem
takiego wypoczynku były pikniki,
znacznie swobodniejsze niż bale, czy
rauty i pozwalające się bawić bez
skom plikowanych przygotowań i wyt-
wornych strojów. Pikniki i majówki
odbywały się zwyczajowo w ciągu dnia
i były tak samo popularne wśród
wszystkich grup społecznych. W trady-
cyjnym koszu piknikowym nie mogło
zabraknąć obrusa, sztućców i ta le -
rzyków, a podniebienie cieszyły zimne
mięsiwa, lekkie przekąski, drobne
wypieki i owoce, a specjały te popi-
jano winem lub sokiem. W latach po -
wojennych majówki i pikniki odeszły
lekko w zapomnienie, natomiast
wielką popularnością cieszyły się wiec-
zorne ogniska, które były zdecy-
dowanie mniej eleganckie. Menu na
takim ognisku zazwyczaj składało się z

kawałka kiełbasy upieczonej na
patyku, musztardy, pieczywa i dobrze
schłodzonej wódki. Tak popularne
obecnie gri l le, bez których nie
wyobrażamy sobie spotkań towarzys-
kich na wolnym powietrzu, przy-
wędrowały do nas  w latach 80-tych i
90-tych i praktycznie całkowicie
wyparły działkowe ogniska i majowe
pikniki. Na festynach, biesiadach czy
kiermaszach wszędzie unosi się
zapach grillowanego  mięsa, ryb czy
warzyw. W ogrodach, na działkach, a
nawet balkonach widzimy poustaw-
iane, większe lub mniejsze, skomp-
likowane i wymyślne lub zupełnie
proste wszechobecne grille. Możemy
na nich przygotowywać nie tylko tłustą
kiełbasę, tradycyjną karkówkę czy
skrzydełka, ale też wiele oryginalnych i
lekkich dań. Dlatego dzisiaj proponuję
Państwu przygotowanie warzywnych
szaszłyków i i grillowanego  oscypka
lub innego twardego sera - potrawy
proste w przygotowaniu, a zaskaku-
jące smakiem, natomiast dla biesiad-
ników o większym apetycie  łososia z
rusztu i marynowaną w winie pierś
kurczaka. Idealnym dodatkiem do tych
potraw zamiast ketchupu czy musz-
tardy jest sos jogurtowy z orzechami, a
dla tych, którzy wolą pikantniejsze
przyprawy  polecam gremolatę.

Warzywne szaszłyki

- 1 cukinia
- 1 czerwona papryka
- 4 dymki
- 25 dkg małych pieczarek
- 1 bakłażan
- kilka łyżek oliwy z oliwek
- 2 ząbki czosnku
- sól, pieprz
- 1 łyżeczka przyprawy do grilla

Wszystkie warzywa pokroić w moż -
liwie jednakowej wielkości kawałki,
czosnek zmiażdżyć i połączyć z oliwą
oraz przyprawami, a następnie od sta -
wić na 1-2 godziny do lodówki.

Warzywa nadziewać naprzemien-
nie na patyczki do szaszłyków, piec
około 20 minut, regularnie skrapiając
przygotowaną marynatą.

Oscypki z rusztu

1 duży oscypek pokrojony w plas-
try lub 8 małych przekrojonych na
połówki

Oscypki położyć na tacce z folii alu-
miniowej i umieścić dosyć wysoko, po
około 5 minutach

Przełożyć na drugą stronę, można
dodać nieco żurawiny

Łosoś z rusztu

- 4 dzwonka łososia
- 2 cytryny
- sól, pieprz

- oregano i bazylia
- 2 ząbki czosnku

Łososia umyć i osuszyć. Z soku
cytrynowego, przypraw i wyciśniętego
czosnku przygotować marynatę.
Zanurzyć w nie rybę i odstawić na 3
godziny do lodówki. Wyjąć oprószyć
solą i ułożyć na tacce na rozgrzanym
grillu. Piec około 35 minut do zrumie-
nienia z obu stron. Podawać udeko-
rowane ćwiartkami cytryny.

Pierś z kurczaku 
marynowana w winie

- 2 piersi z kurczaka
- 1,5 szklanki wytrawnego czerwonego

wina
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 łodyga selera naciowego
- 2 łyżki oliwy z oliwek
pieprz, sól

Zmiażdżony czosnek i pokrojoną
drobno cebulę oraz seler połączyć z
winem i oliwą .Mięso marynować  w
zalewie kilka godzin w lodówce. Piec
na tacce aluminiowej  do miękkości i
zrumienienia.

Sos jogurtowy z orzechami

- 250 g jogurtu naturalnego
- 2 łyżeczki drobno posiekanych

orzechów włoskich
- 2 łyżki ziół (pietruszka, bazylia,

tymianek)
- 1 ząbek zmiażdżonego czosnku
- sól pieprz

Wszystkie składniki dokładnie
wymieszać

Gremolata

- otarta skórka z 2 cytryn
- 3 ząbki zmiażdżonego czosnku
- 1/2  szklanki posiekanej pietruszki
- 2 łyżki oliwy
- sól, pieprz

Wszystkie składniki połączyć i po -
da wać zaraz po przygotowaniu

Ewa Łagowska- Okołowicz  
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DObRE RADY PANi EWY

ROZPOCZYNAMY

GRILLOWANIE
Ciepłe płaszcze i kożuchy już w szafach, kwiatki kwitną, ptasz-

ki śpiewają, przestawiliśmy zegarki, wiec śpimy o godzinę krócej,
ale za to mamy więcej czasu na spotkania towarzyskie. Słońce
przygrzewa, drzewa i trawa się zielenią – wiosna na całego!
Najwyższy czas, aby wykorzystać w pełni płynące z niej uroki. 
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Co słychać w Olimpii?

SPORT

21.03 Ul. Jana Pawła
II. Robertowi S. przed-
stawiony został zarzut
pobicia (uderzenie pięś-
cią w twarz)  Edwarda N.
Głów ną przyczyną ataku
było, jak w wielu takich
zajściach, nadużycie alko-
holu.

5.04 Kolonia Je mio -
łowo. W sprawie zda -
rzenia trwa jeszcze po -
stępowanie przedstaw-
ienia zarzutów. Pięciu
sprawców na je chało po -
ses ję Pawła K. i dot kliwie
go pobiło. Wszys tkim
gro zi kara do 5 lat poz ba -
wienia wolności.

8.04 Ul. Warszawska.
Arkadiuszowi M. przed-
stawiony został zarzut
zniszczenia mienia /ze -
wnę trznego agregatora
chłodniczego o wartości

10 tys. zł./, własności

Prze mysława S. Prawdo -

po dobnie sprawca chciał

wy mo ntować elementy

mie dziane urządzenia.

11.04 Gąsiorowo.

Dosz ło tutaj do kolejnego

pobicia. Zarzut karny

przedstawiono Rafałowi

K., poszkodowanym, któ -

ry odniósł poważne ob ra -

żenia twarzy jest To masz M.

I-15 04 Ameryka. Za -

rzut kradzieży spawarki

Bester o wartości 1000

zł. (własność Jacka K.)

przedstawiono Piotrowi P.

22/23.04 Ul. Jagiełły.

Pod osłoną nocy, niez-

nani jeszcze sprawcy

ukradli kosiarkę samo-

jezdną o wartości 6 tys.

zł. z posesji Jerzego D.

W o ma wia nym ok re sie

po lic ja zat rzy ma ła też 2

o so by po szu ki wa ne, 22

do  wo dów re jes tra cy j -

nych, 1  prawo jazdy o raz

3 nietrzeźwych kie row -

ców.

Wiosna, choć na razie tylko kalendarzowa, bo
pogoda nas nie rozpieszcza, rozpoczęła się dla
naszych zespołów bardzo dobrze. I drużyna grają-
ca w III lidze rozegrała do tej pary 6 spotkań, w
których odniosła 3 zwycięstwa, 2 mecze zre mi -
sowała oraz poniosła jedną porażkę i jest już
bardzo blisko utrzymania się w III lidze. Ta jedna
porażka przytrafiła się z liderem Olimpią Zam-
brów i to na jego terenie. Kibice naszej drużyny
opuszczali stadion z dużym niedosytem, bo
spotkanie to było do wygrania, lecz to co się dzi-
ało na boisku przyprawiało o ból głowy. Chodzi
tu o ilość tzw. stuprocentowych sytuacji, których
nasi piłkarze nie wykorzystali. Gospodarze po
meczu nie kryli zadowolenia z wygranego szczęśli-
wie meczu. Następny mecz nasi III ligowcy zagra-
ją w Olsztynku z Concordią Elbląg; wygrana z tym
przeciwnikiem jest nam potrzebna do spokojnego
utrzymania się w lidze. 

Pierwszy zespół czeka jeszcze mecz ćwierćfi-
nałowy Woj. Pucharu Polski z MKS Korsze, który
nasi zawodnicy chcą potraktować bardzo po waż -
nie i awansować w tych rozgrywkach.

Drugi zespół, występujący w B klasie, nie zwal-

nia tempa. W 2 ostatnich kolejkach zdobył kom-

plet punktów i jest niekwestionowanym liderem z

przewagą 6 pkt. i z największą ilością zdobytych

bramek (63:13). Tak trzymać!

Nasze dziewczyny grające w III lidze kobiet

swoje dwa pierwsze tej wiosny mecze rozegrały

na wyjazdach i poniosły jedną minimalną po raż -

kę  0:1 z Mamrami Giżycko oraz zremisowały w

Ostródzie z Sokołem 1:1; mamy nadzieję, że na

własnym boisku będą tylko wygrane.

Najmłodsi piłkarze - „Orlik” i „Żak”,  trenujący

pod okiem Tomasza Wilka,  mają za sobą 3 tur -

nie je, z których jeden był rozegrany 11 kwietnia

2015 r. w Olsztynku o Puchar Przewodniczącego

Rady Miejskiej. Zagrały tu dwie nasze drużyny i

choć nie zajęły I miejsca ( 6 i 8 na startujących 8

drużyn), to zdobyły cenne doświadczenie na

początku swojej piłkarskiej kariery. Życzymy im

wytrwałości i zaangażowania w treningach,

takiego jak dotychczas, a zwycięstwa z czasem

nadejdą.

Miłym akcentem jest zaangażowanie się w

pomoc przy organizacji turnieju młodzieżowej

rady miejskiej, urzędu miejskiego, rodziców i zna-

jomych naszych „maluchów”, oraz sponsorów (

Tymbark, Restauracja „Ratuszowa”, „Top Mar-

ket”, Stacja Paliw Kazimierza Gąsiorowskiego,

„Flesz Studio” Tomasz Kenig, kibice „Stomilu”

Olsztyn z Olsztynka), którzy ufundowali nagrody i

przygotowali pyszne jedzenie i napoje dla uczest-

ników imprezy.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspo -

magających nasz klub, bo bez Was byłoby bardzo

ciężko szkolić się i uczestniczyć w rozgrywkach

naszym sportowcom, których mamy już ponad

160 i którym chcemy stworzyć jak najlepsze wa -

run ki do uprawiania sportu.

Prezes Zarządu

MKS „Olimpia” Olsztynek

Kazimierz Borkowski
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 maja pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę -
obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "I burmistrz mądry, kiedy wyjdzie z ratusza".
Nagrodę wylosowała Janina Lewandowska z Olsztynka.

KRZYŻÓWKA NR 213
Poziomo: 1) doktryna popa, 5) woda w kolanie, 9) z nie -

ba, 10) krótka koncentracja, 11) wynagradzanie muzyka,

12) donosiciel wśród piratów, 13) scenarzysta, 14) mo -

mentalne, 15) na masło, 16) rewia w Galapagos, 18) jed -

nost ka ogniowa, 20) spotkanie narciarzy, 22) do prze-

grania, 24) muzyka za grosze, 25) wszczyna proces, 26) kre -

mówka, 27) by night, 28) dobrobyt marynarza

Pionowo: 1) zjadliwa ironia, 2) z M do M, 3) świeci

latem, 4) woźnica, 6) wznoszony 100 lat, 7) potencjalna,

8) w polskim filmie, 16) kształt pleców, 17) T, 19) ripos ta,

20) testament partii, 21) na południe w Anglii, 24) spo ko

waluta

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:
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Ameryka, dnia 01.04.2015 r.

KOMUNIKAT
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów

leczonych w oddziałach szpitala do roku 1994.

Działając na podstawie art 29. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku, o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.
poz 159 z późn. zm.) oraz § 75 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr. 252 poz. 1697 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy prze-
chowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (historii chorób) pacjentów
leczonych w oddziałach szpitala do roku 1994.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do znisz -
czenia może zostać wydana na wniosek:

- pacjenta,
- jego przedstawiciela ustawowego,
- osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania doku-

mentacji, za pokwitowaniem.
Wniosek o wydanie dokumentacji powinien zawierać:
1) dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, PESEL),

2) przybliżone daty hospitalizacji,
3) dane adresowe oraz numer telefonu wnioskodawcy.
Wnioski można składać do 31.05.2015 r. w recepcji szpitala lub za

pośrednictwem poczty.
Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nastąpi w

terminie 14 dni od dnia złożenia.

Szczegółowa informacja pod numerem tel. 89 519 48 72.
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